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المقدمة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 آلو كعمى محمد نبينا ، كالمرسميف األنبياء أشرؼ عمى كالسالـ كالصالة ، العالميف رب هلل الحمد
  . كبعد أجمعيف، كصحبو

إف مف يتتبع مكاقؼ خصكـ السنة النبكية في العصر الحديث سيالحظ تحكالن نكعيان في ىذه 
 نقض إلى متكجيان  السنة عمى كاف اليجكـ المكاقؼ ، مختمفان عف امتدادىا السابؽ ، فبعد أف

 محاكلة إلى المتأخرة السنكات في تحكؿ التشريع، أدلة بيف مف الشرعية مكانتيا كمناقشة حجيتيا
قكاعدىا؛ بمعنى أف محاكالت اإلسقاط تحكلت مف ىدـ األسكار  كنقض الداخؿ مف بنائيا تفكيؾ

إلى نقض البناء مف داخمو ، كىذا مف دكف شؾ يضاعؼ مف ميمة المتخصصيف كالدارسيف 
كفي كقتنا المعاصر زادت كتيرة اليجمة عمى السنة النبكية ، كباألخص . لعمـك السنة النبكية 

عمى صحيحي البخارم كمسمـ ، فتكالت محاكالت اإلسقاط كالنقض ، منيا ما اتجو إلى كصؼ 
الكتابيف بأنيما صنيعة سياسية ، كمنيا ما حاكؿ أف يصنع إشكالية في متكف أحاديثيما كأنيا 
تعارض القرآف ، كأف البخارم كسمـ ركيا عف بعض الركاة الضعفاء ، كمنيا ما تذرع ببعض 

كىذه . لبعض األحاديث الكاردة في الصحيحيف - مف بعض العمماء - المحاكالت العممية النقدية 
اإلشكاالت كالشبو تحتاج إلى مناقشات عممية عميقة ، تبرز منيج المحدثيف كقكاعدىـ بشكؿ 

سقاط مكضكعيتيا - في تقديرم - عممي دقيؽ ، ذلؾ أنو  ليس أبمغ مف كشؼ ىذا اإلشكاالت كا 
مف إبراز القكاعد العممية لممحدثيف، كالدخكؿ مع المخالفيف في سجاؿ عممي دقيؽ حكليا ؛ 

. بالعمـ كيحتـر أصحابو - إلى حد كبير - خاصة أف القارئ المعاصر اليكـ  أصبح يؤمف 
كقكاعد المحدثيف تعد مف أدؽ القكاعد العممية التي عرفيا التاريخ ، بؿ إف كثيران مف فالسفة 

، مثؿ ريتشارد سيمكف كاسبينكزا كريناف صرحكا بأنيـ تعممكا نقد النصكص مف عمـ  الغرب
يكشؼ ضعؼ - أعني الدخكؿ في تفاصيؿ منيج المحدثيف -  كىذا المنيج  . (1)الحديث

.   المخالفيف كعدـ قدرتيـ عمى فيمو فضالن عف نقده

مسالؾ الفكر العقمي : " كلما تقدـ رأيت الكتابة في ىذا المكضكع بيذا البحث المختصر كسميتو 
" . دراسة كصفية نقدية : المعاصر لمطعف في الصحيحيف 

: أسباب اختيار الموضوع 

                                                           

  . 12إعادة تقييـ الحديث ، لقاسـ أحمد  ، ص: ينظر مقدمة حسف حنفي لكتاب (  1)
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: مف أبرز األسباب 

 . ازدياد كتيرة اليجـك عمى السنة في الزمف الحالي  -1

تنامي نفكذ المد العقمي المعاصر ، كتذرعو بالعممية كالمكضكعية ، مما يستدعي مناقشة  -2
 .ما يطرحكنو مف إشكاالت مناقشة عممية دقيقة 

تعرض صحيحي البخارم كمسمـ إلى حمالت منظمة مف أصحاب ىذا الفكر  العقمي  -3
 .تيدؼ إلى إسقاط الكتابيف أك إضعاؼ مكضكعيتيما

 . عدـ كجكد دراسة عممية في ىذا المكضكع الميـ  -4

كليذه األسباب كغيرىا جاءت ىذه الدراسة التي أرجك أف تضيؼ شيئان في ىذا الباب ، كمع 
 قد كفقت –في ىذا البحث - عممي أف ىذا المكضكع كبير كمتشعب ، لكني أرجك أف أككف 

كلك بكضع بعض العالمات الصغيرة عمى حافة الطريؽ لعميا أف تغرم الباحثيف بمناقشة ىذا 
.  المكضكع ، كتحفزىـ إلى كتابة الدراسات العممية الطكيمة كالعميقة فيو 

 

: خطة البحث 

: ينقسـ البحث إلى مقدمة ، كتمييد ، كأربعة مباحث 

  السياسي بالضغط الصحيحين تأثر : األول المبحث

  القرآن مع الصحيحين أحاديث تعارض : الثاني المبحث

  الضعفاء الرواة بعض عن الشيخين رواية : الثالث المبحث

  الصحيحين من النقد أئمة بعض مواقف : الرابع المبحث

إلى أصحاب الفضيمة في جمعية - بعد شكر اهلل عز كجؿ - كأخيران أختـ مقدمتي بشكر عميؽ 
حياء التراث ككمية الشريعة في الجامعة األردنية عمى إقامة مثؿ ىذه المؤتمر  الحديث الشريؼ كا 

ياىـ  المبارؾ ، فأسأؿ اهلل تعالى أف يكتب أجرىـ ، كأف يبارؾ في جيكدىـ ، كأف يرزقنا كا 
 . كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد. اإلخالص في القكؿ كالعمؿ 

: أعده 
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خالد بن عبد العزيز أبا الخيل . د 

األستاذ المساعد بقسم السنة في كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة القصيم 

 

التمهيد  

:  تعريؼ مكجز بالشيخيف ، كتعريؼ بمصطمحات البحث : كفيو 

:  تعريف بالشيخين : أواًل 

: (1) البخاري - أ

:  اسمو ونسبو 

في  كلد. محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبو البخارم ،  أبك عبد اهلل ىك
 .(2) كمائةالرابع مف شكاؿ سنة أربع كتسعيف، يـك الجمعة 

:  نشأتو وطمبو لمعمم 

محمد بف أبي حاتـ الكراؽ - أبك جعفر بدأ البخارم طمب الحديث في سف مبكرة جدان ، قاؿ 
كيؼ كاف بدء أمرؾ في طمب : قمت ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم - : ) النحكم 
:  قاؿ  ؟عميؾ إذ ذاؾأتى ككـ : قاؿ ، نا في الكيتَّاب ألًيمت حفظ الحديث كأي :  قاؿ ؟ الحديث

 . (3) (عشر سنيف أك أقؿ

كسمع مف كثير مف  الشيكخ ، حتى قاؿ رحؿ كأما شيكخو كرحالتو في طمب الحديث فقد 
قد ك. (4) (ليس فييـ إال صاحب حديث، كتبت عف ألؼ كثمانيف رجالن ) : قبؿ مكتوعف نفسو  

                                                           

 ، 2/4 ، تاريخ بغداد ، لمخطيب 271 / 1، ألبي يعمى طبقات الحنابمة : ينظر في ترجمتو الكتب التالية (  1)
 ، كىدم السارم ، البف 212 / 2لمسبكي ، طبقات الشافعية  ، 12/391كسير أعالـ النبالء ، لمذىبي 

  . 478حجر ، ص

   . 2/4تاريخ بغداد ، لمخطيب (  2)

  .   2/7المرجع السابؽ (  3)

  . 12/395سير أعالـ النبالء ، لمذىبي : ينظر (  4)
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، كتنكعت رحالتو ، فرحؿ إلى بمخ ، كمرك ، كنيسابكر  بخارلبدأ البخارم طمبو لمحديث مف بمده
 .(1)، كالرم ، كالعراؽ ، كمصر ، كالشاـ

:  مؤلفاتو 

لجامع الصحيح المسند مف ا: "مف أشير مؤلفات  اإلماـ البخارم  كتابو الصحيح ، كالمسمَّى 
،  (األدب المفرد  )ككتاب . (2)"ياموأك، كسننو - صمى اهلل عميو كسمـ - حديث رسكؿ اهلل 

.  كغيرىا. (التاريخ األكسط  )، ك (التاريخ الكبير  )، ككتاب  (خمؽ أفعاؿ العباد  )ككتاب 

: وفاتو 

كدفف يـك الفطر بعد صالة ، ليمة الفطر ، عند صالة العشاء ، ليمة السبت - رحمو اهلل- متيكيؼ
ال إعاش اثنتيف كستيف سنة ، كست كخمسيف كمائتيف: يـك السبت لغرة شكاؿ مف سنة ، الظير 
 .  (3)عشر يكمان  ثالثة

: مسمم بن الحجاج :  - ب

:  وطمبو لمعمماسمو 

قاؿ :  ، كقد طمب الحديث في كقت مبكرمسمـ بف الحجاج بف مسمـ بف القشيرم النيسابكرمىك 
 (4) (مف يحيى بف يحيى التميمي- كمائتيف: يعني -كأكؿ سماعو في سنة ثماف عشرة ) : الذىبي

  .

سعيد بف منصكر ، : كقد تمقى اإلماـ مسمـ الحديث عف مجمكعة مف االئمة ، كمف أبرزىـ 
سحاؽ بف راىكيو ، كأب  بكر بف أبي شيبة ك خيثمة زىير بف حرب، كأبككأحمد بف حنبؿ ، كا 

سحاؽ الككسج ، كخمؽ سكاىـ  .(5)،كمحمد بف يحيى الذىمي ، كالبخارم ، كعبد اهلل الدارمي ، كا 

                                                           

  . 212 / 2لمسبكي ، طبقات الشافعية  ، ك12/394سير أعالـ النبالء : ينظر (  1)

  . 10مقدمة ابف الصالح ، ص: كينظر  . 6ىدم السارم ، البف حجر ، ص: ينظر (  2)

  12/468 سير أعالـ النبالء ، لمذىبي (3)

  . 12/558المرجع السابؽ (  4)

،  ، ك تيذيب الكماؿ 58/85  ، البف عساكرريخ دمشؽا، كت13/100، لمخطيب ريخ بغداد ا ت:ينظر (  5)
  . 12/558 ، كسير أعالـ النبالء 27/500لممزم 
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اإلماـ أبك عيسى الترمذم  :مف أبرزىـ ،  عمماءاإلماـ مسمـ خمؽ مف اؿ الحديث عفكتمقى العمـ ك
، كالحافظ صالح بف محمد البغدادم ، كعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم ، كأبك بكر محمد بف 

عكانة اإلسفراييني ، كأبك محمد القالنسي ،  إسحاؽ بف خزيمة ، كمحمد بف إسحاؽ السراج ، كأبك
 . (1)كمكي بف عبداف ، كخمؽ غيرىـ

: مؤلفاتو 

الكنى )ككتاب ،  (التمييز )ككتابو ، ( الجامع المسند الصحيح  )مف أشير مؤلفات ىذا اإلماـ  
 .(2) كغيرىا، (المنفردات كالكحداف  )ككتاب ، ( الطبقات  )ككتاب ، ( كاألسماء 

: وفاتو 

لخمس بقيف مف رجب سنة ، االثنيف يـك  عشية يكـ األحد ، كدفف - رحمو اهلل  - كانت كفاتو
     .(3)إحدل كستيف كمائتيف

 

: تعريف بمصطمحات البحث : ثانيًا 

  :مسالك 

ٍمؾي  مىؾ:  مصدر ، كبالفتح الخيط بالكسر السِّس مىؾ الشيء في الشيء سى ،  فدخؿ فيو أدخمو ، أم فاٍنسى
مىؾى  األصؿ :، كفي  فيو أٍسمىكىوي  ، ك "نصر" كبابو  ،(4)"دخؿ" ، كبابو فيو ذىب إذا الطريؽ سى

.  كالمقصكد بالمسالؾ ىنا الطرؽ 

:  الفكر العقمي

التي تؤمف -  كما يعرفيا بعضيـ -  كالعقالنية الفكرية الحديثة ىي ،(1 )نسبة إلى العقؿ: العقمي 
 ، (2)تؤمف بكفاية العقؿ كاستقالؿ مرجعيتو ، كاستبعاد الكحي مف دائرة البحث العممي

                                                           

  . 12/562 ، كسير أعالـ النبالء 27/504 ، كتيذيب الكماؿ 58/85ريخ دمشؽ ات: ينظر (  1)

 ، كغنية 2/288، البف عبد اليادم  ، كطبقات عمماء الحديث 12/579سير أعالـ النبالء : ينظر (  2)
  .2/363، لمسيكطيتدريب الراكم ك ، 40صفي ختـ صحيح مسمـ بف الحجاج ، لمسخاكم ، المحتاج 

  .27/507 ، لممزمك تيذيب الكماؿ ، 58/94تاريخ دمشؽ   (3)

  .10/442 ، كلساف العرب البف منظكر 326 لمرازم ، ص الصحاح  مختار(4)
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  .(3) كتقديمو عمى غيرهاألشياء لالقكؿ بأكلية العقؿ عؿ بأنيا تعني العقالنيةكبعضيـ عرؼ 

المنيج الذم يعتمد أصحابو فيو عمى العقؿ اعتمادان مطمقان عند : كأعني بالفكر العقمي ىنا 
 .التعامؿ مع النصكص ، كفي تقرير القكاعد الشرعية أك نفييا 

:  المعاصر 

يقاؿ عاصر ، قلزمف الذم نعيشكالمعاصر ىك ا ، (4)العصر ىك الدىر: األصؿ المغكم لمكممة
كالمقصكد بالمعاصرة في ىذا البحث الزمف القريب مف السنة .  (5)أم عاش في عصره: فالنان 

 .(ىػ1431)التي كتب فيو ىذا البحث ، ىك سنة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

حبؿ ييثنىى بو يد البعير إلى ركبتيو فيشد بو، : أصؿ العقؿ مصدر عقمت البعير بالعقاؿ أعقمو عقالن، كالًعقاؿ (1)
عقالن؛ ألنو يعقمو، أم يمنعو مف التكرط -  كىك الذم بو فارؽ جميع الحيكاف - كمنو سمي عقؿي اإلنساف 

  ( .3/80تيذيب المغة ، لألزىرم :ينظر) . في اليىمىكة

 ، ضمف 225تيارات العقالنية كالتنكير في الفكر العربي لمدكتكر عمي محافظة ص: ينظر بحث بعنكاف (  2)
حصيمة العقالنية كالتنكير في الفكر العربي المعاصر ، بحكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا : كتاب 

 ، كمذاىب 18أكلية العقؿ ، لعادؿ ظاىر ص: كينظر كتاب . مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت 
  .  259فكرية معاصرة ، لمحمكد مرزكعة ، ص

   . 2/90صميبيا يؿ ـ لج، المعجـ الفمسفي:   ينظر (3)

عاصرت فالنان معاصرة : كالمعاصرة مصدر . كىك كؿ مدة محدكدة تحتكم عمى أمـ تنقرض بانقراضيـ(  4)
  . (عصر)ينظر تاج العركس مادة .أم كنت أنا كىك في عصر كاحد، أك أدركت عصره : كًعصاران 

   .2/604المعجـ الكسيط، إلبراىيـ أنيس كآخركف : ينظر(  5)
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تأثر الصحيحيف بالضغط السياسي  : المبحث األكؿ 

كصـ األحاديث النبكية بأنيا صنيعة سياسية ، أك أنيا كتبت في ظرؼ سياسي ضاغط يعني 
تعطيؿ فاعميتيا مف جية االحتجاج ، كسمب صفة القداسة منيا ، كالمحصمة لذلؾ كمو كضع 

. السنة النبكية في دائرة االتياـ ، كالقضاء عمييا مف أصميا 

كلما تقدـ ذىب بعض أصحاب ىذا الفكر إلى كصـ أحاديث الصحيحيف بأنيا ال تخمك مف صبغة 
سياسية ، كأف صاحبييا ألفكىا تحت تأثير السمطة السياسية العباسية ، التي فرضت تأثيرىا عمى 

المؤلِّسؼ كالمؤلَّؼ ، كىذا مما يقكد إلى التشكؾ مف صحة األحاديث المكدعة في ىذيف 
.  (1)الكتابيف

كعند التأمؿ في ىذا القكؿ كمآالتو نالحظ أنو يفتقد إلى المكضكعية التامة ؛ ألف البخارم كمسمـ 
مف كبار المحدثيف في عصرىـ ، كالمحدثكف ليـ منيج صاـر في التعامؿ مع السمطة ؛ ال يمكف 
لمسمطة السياسية اختراقو أك االلتفاؼ عميو ، كيمكف رصد مظاىر ىذا المنيج مف خالؿ النقاط 

:  التالية 

إف مف يقرأ في كتب : حذر المحدثيف كتكجميـ مف الراكم الذم يمتحؽ بأعماؿ السمطة : األكلى 
الجرح كالتعديؿ كينظر في أقكاؿ المحدثيف عمى الركاة سيدرؾ حتمان أف المحدثيف لدييـ مكاقؼ 

صمبة في التعامؿ مع الراكم الذم يمتحؽ بأعماؿ السمطة أيان كانت طبيعة ىذا العمؿ ، في 
بكثرة دخكلو عمى - فقط - القضاء ، أك في الشرط ، أك في جباية الزكاة ، أك حتى أنو عرؼ 

السمطاف ، فيذا الراكم ال يسمـ في الغالب مف التضعيؼ كالتكىيف ، كيمكف أف نمثِّسؿ لذلؾ بمكقؼ 
 – (2) كىك  أشير أئمة الجرح كالتعديؿ ، بؿ كمف المؤسسيف لقكاعده–اإلماـ محمد بف سيريف 

                                                           
  .110ديف السطاف ، لنيازم عز الديف ، ص: ينظر (  1)

 بالمعنى الركاية يرل ال كاف ، القدر كبير عابد ثبته  ثقةه : ) حجر ابف قاؿ( . ىػ110 )سنة مات . البصرم عمرة أبي بف بكر أبك ، األنصارم سيريف بف محمد ىك(  2)
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قاؿ يحيى بف سعيد القطاف  ): قاؿ ابف أبي حاتـ! . مف أحد الركاة ؛ لمجرد دخكلو عمى السمطاف
فذكرت ذلؾ : الرحمف بف أبي حاتـ  ، قاؿ عبد" كاف ابف سيريف ال يرضى حميد بف ىالؿ: "

بؿ إف عدـ الرضا .  (1)(دخؿ في شيء مف عمؿ السمطاف ؛ فميذا كاف ال يرضاه : ألبي ، فقاؿ
عف الراكم الذم يدخؿ عمى السمطاف صار سمة عامة لدل كؿ مف ينتمي إلى الركاية ، حتى 

الراكم أحمد بف عبد الممؾ بف كاقد الحرَّاني ، : كلك لـ يكف مف عمماء الجرح كالتعديؿ ، فمثالن 
: قمت ألحمد )  : مالميمكفقاؿ . طعف في ركايتو أىؿي بمده ؛ ألنو يدخؿ عمى السمطاف لحاجة لو

ىك يغشى ، ف يرضكا عف إنسافأىؿ حرَّاف قؿَّ أ: "فقاؿ، إف أىؿ حرَّاف يسيئكف الثناء عميو 
.   (2)" (السمطاف لصنيعة لو

أف الدخكؿ عمى السمطاف أك االلتحاؽ بأعمالو يقدح في الراكم حتى كلك اتفؽ عمى : الثانية 
ميما بمغت مرتبة الراكم في التكثيؽ فإنو إذا غشي شيئان مف عمؿ السمطاف ، تطاكلتو : تكثيقو

 (3)خالد بف ميراف الحذَّاء ، كىك ثقةه، ثبت : ألسف المحدثيف بالنقد كالذـ، فمثالن الراكم المعركؼ 
 ، ضعَّفو ابف (5) بالبصرة(4)العشكر، إال أنو لما  استعممو الخميفة أبك جعفر المنصكر عمى 

قاؿ ابف حجر .  (7) كىَـّ شعبة بالتحذير منو ، لكال أف نياه عبَّاد بف عباد، كعفاف بف زيد(6)عمية
ف كالـ ىؤالء فيو مف أكالظاىر : قمت )- : معمِّسقان عمى قكؿ مف ضعفو رغـ إمامتو في العمـ - 

، أك مف أجؿ دخكلو في عمؿ السمطاف، أجؿ ما أشار إليو حماد بف زيد مف تغيُّر حفظو بآخره 
لما يعممو مف مكقؼ عمماء الجرح كالتعديؿ مف - في ىذا النص -   فابف حجر .(8)( كاهلل أعمـ

الراكم الذم يدخؿ عمى السمطاف ، أحاؿ سبب ىذا الكالـ الشديد مف ىؤالء النقاد إلى ذلؾ ، 
كىذا يؤكد شدة مكقؼ النقاد كحساسيتيـ الشديدة تجاه ىذه . كجعمو أحد المخارج ليذا المكقؼ 

. المسألة 

                                                                                                                                                                      
  (2/85 التيذيب كتقريب  ، 4/606 النبالء أعالـ كسير ، ،7/280 كالتعديؿ الجرح : ينظر( . ) 

  .3/230الجرح كالتعديؿ ، البف أبي حاتـ (  1)

  .1/49التيذيب ، البف حجر (  2)

   2/77 حجر البف ، كالتيذيب ، 3/352كالتعديؿ الجرح : ينظر(  3)

  . 3/239ينظر النياية ، البف األثير  . لمتجارىات دكف الصدقات،   الييكد كالنصارلمف أٍمكاؿ أنو كاف اآلمر عمى ما يؤخذ يعني، كجمع عيٍشر : عيشيكر   (4)

  . 7/295الطبقات الكبرل ، البف سعد (  5)

   . 3/105التيذيب ، البف حجر (  6)

 . 1/643 ، كميزاف االعتداؿ لو6/191 ، كسير أعالـ النبالء ، لمذىبي 2/4الضعفاء ، لمعقيمي : ينظر (  7)

  . 3/105التيذيب البف حجر (  8)
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بمغ مف عناية : اعتبار عدـ الدخكؿ عمى السمطاف مزية يقدـ بيا الراكم عمى غيره : الثالثة 
المحدثيف كحساسيتيـ الشدة مف مسألة دخكؿ الراكم عمى السمطاف أنيـ جعمكا عدـ الدخكؿ عمى 

: نبؿححمد بف أصالح بف قاؿ : السمطاف ميزة يقدـ بيا الراكم عمى مف يساكيو في الرتبة ، فمثالن 
إال صالح ما فييما بحمد اهلل : ؟ قاؿ بف ىاركفككيع أك يزيد، صمح عندؾ أييما أ: قمت ألبي ) 
كفي ترجمة سميماف بف عتبة ، أثنى أبكزرعة الرازم عمى  . (1)(ف ككيعان لـ يختمط بالسمطافأال ، إ

كفي بعض األحياف ييسأؿ الناقد عف . (2)(  بالسمطافقولـ يكف لو عيب إال لصك )سميماف بأنو 
قاؿ . رأيو في راك ، فيحكـ عميو ، ثـ ييتبع ذلؾ بذكر حالو مع السمطاف ، إف كاف جرل لو ذلؾ 

، كاف يتبع السمطاف : سيًئؿ محمد بف المبارؾ الصكرم عف عمرك بف كاقد ، فقاؿ  ): الجكزجاني 
ككاف ، يكنس كاف صدكقان : ) كنس بف بكيرعف م-  كقاؿ يحيى ابف معيف .(3) (ككاف صدكقان 
ككاف عمى مظالـ ، يكنس بف بكير الشيباني ): كقاؿ العجمي  . (4)( ككاف مرجئان ، يتبع السمطاف 
، كيصكِّسر لنا اإلماـ أحمد بف حنبؿ مكقؼ الناس مف ىذا . (5)(ضعيؼ الحديث، جعفر بف برمؾ

، زىد الناس فيو أما كاف  ): ، فيقكؿ - يكنس بف بف بكير–الراكم الذم اشتغؿ بأمر السمطاف 
 .(6) (كقد كتبت عنو، نفرىـ عنو أك

تكثر في : كثرة كصايا المحدثيف بالبعد عف السمطاف كعدـ االقتراب مف بالطو : الرابعة 
أدبيات المحدثيف كتراثيـ كصاياىـ لمركاة بالبعد عف السمطاف كعدـ الكقكؼ عمى بابو ؛ خشية أف 

عمى مركيات ىذا الراكم، كمما يركل في ذلؾ قكؿ سفياف - كلك يسيران - يخمؼ ذلؾ أثران سمبيان 
ياؾ إك ): في كصيتة لعبَّاد بف عباد- كىك مف أكبر عمماء الجرح كالتعديؿ في زمانو - الثكرم 
تشفع : فيقاؿ لؾ، ف تخدع أياؾ إ مف األشياء، كمءكأف تخالطيـ في ش،  كالدنك منيـ ،كاألمراء

بؿ  . (7)( ما اتخذىا فجار القراء سممان إفك، بميس إف تمؾ خدعة إؼ؛ فترد عف مظمـك أك مظممة 
ف دعاؾ ىؤالء الممكؾ إ ): إذا أكصى ألحد ، جعؿ الزمتو في الكصية قكلو - رحمو اهلل - كاف 

ف إؼ، ىـ بٍ فال تيجً (8){   }: ىـ تقرأ عمي

                                                           
 . 38/ 9، البف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ   (1)

  . 4/184 ، كالتيذيب ، البف حجر 1/289المرجع السابؽ (  2)

   . 8/102التيذيب ، البف حجر (  3)

  . 3/521تاريخ الدكرم عف ابف معيف (  4)

  . 2/377معرفة الثقات ، لمعجمي (  5)

  . 11/383التيذيب ، البف حجر (  6)

  . 1/186الجرح كالتعديؿ ، البف أبي حاتـ  (  7)

  .1 : ، آية  اإلخالصسكرة(  8)
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كلسفياف مكاقؼ مشيكرة مع خمفاء بني العباس ، كقد أطاؿ بذكرىا ابف . (1) (قربيـ مفسدة لمقمب
.   (2)(الجرح كالتعديؿ ): أبي حاتـ في مقدمة كتابو 

 بف كمثؿ ذلؾ ما نقؿ عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ ؛ حيث دخؿ عميو أحد الركاة ، كىك أحمد
 أحمد ال فجعؿ -  كىذا الراكم كاف قد انشغؿ بعمؿ األمير عبد اهلل بف طاىر –الرباطي  سعيد
ف بخراساف عني يكتب إنو عبداهلل أبا يا : فقاؿ أحمد بف سعيد  . إليو  رأسو يرفع  عاممتني كا 
 بف عبداهلل أيف : يقاؿ أف مف القيامة يكـ بد ىؿ أحمد يا : لي فقاؿ! . بحديثي رمكا المعاممة بيذه

،  الرباط أمر كالني إنما عبداهلل أبا يا : قمت : قاؿ . منو أنت تككف أيف انظر كأتباعو؟ طاىر
 عبد أيف : يقاؿ أف مف القيامة يكـ بد ىؿ أحمد يا : عمي يكرر فجعؿ : ، قاؿ فيو دخمت لذلؾ
 (3)؟ منو تككف أيف فانظر ؟ كأتباعو طاىر بف اهلل

مف المعمـك أف الركاية تدكر عمى : مكقؼ أساطيف الركاية مف عمماء السمطة : الخامسة 
مجمكعة مف الركاة ؛ كذلؾ بسبب كثرة ركايتيـ لمحديث ، كىؤالء الركاة ليـ مكاقؼ غاية في 

مف أشير الركاة المكثريف مف : الصالبة تجاه إغراء السمطة كترىيبيا ، كمف األمثمة عمى ذلؾ 
فقد ركم - كىك مكثر جدان مف الركاية عف الصحابي سيؿ بف سعد  - (4)الركاية سممة بف دينار

)  :أنو جاء إليو الخميفة األمكم سميماف بف عبد الممؾ يسألو أف يطمب حاجتو منو ، فكاف جكابو 
ف زكل ، فإف أعطاني منيا شيئان قىًبمت ، قد رفعتيا إلى مف ال يختزؿ الحكائج دكنو ، ىييات  كا 

ككما لـ ينفع سالح الترغيب في إخضاع الركاة ، فكذلؾ أيضان لـ  . (5)(عنِّسي منيا شيئان رضيت
كىك أحد كبار - ينفع سالح الترىيب ، كمف أشير األمثمة عمى ذلؾ  ذلؾ مكقؼ أحمد بف حنبؿ 

المأمكف كالمعتصـ ، كما جرل بينيما مف الخالؼ : مف خمفاء بني العباس - الركاة كالنقاد 
:  ، حتى كاف المعتصـ يكاعده بالترغيب تارة ، فيقكؿ لو (6)كالخصكمة في فتنة القكؿ بخمؽ القرآف

، كيتكعَّده (7) (كممف يطأ بساطي، حتى أجعمؾ مف خاصتي ؛ أجبني إلى ىذا، يا أحمد : ) 
                                                           

  . 1/186 الجرح كالتعديؿ (1)

(2  )1/105 .  

 . 4/166تاريخ بغداد لمخطيب  (  3)

لـ يكف في زمانو ،ثقةه : ) قاؿ ابف خزيمة  ، مف المكثريف في الركاية ، سممة بف دينار، أبك حاـز األعرج ، التٌمار ، المدني ، القاٌص ، مكلى األسكد بف سفيافىك (  4)

، 11/272لممزم،  ، كتيذيب الكماؿ4/159البف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ : ينظر   ) (.ىػ135)مات سنة . (ثقةه عابد ): قاؿ ابف حجر ، ك (مثمو 

  ( . 1/396التيذيب لو  ، كتقريب 2/375البف حجر ، كالتيذيب 

  .22/29تاريخ دمشؽ ، البف عساكر (  5)

   .10/365البداية كالنياية ، البف كثير : ينظر ( 6)

  . 10/367المرجع السابؽ (  7)
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كمع ذلؾ لـ تميف لو قناة ، كلـ يتزحزح عف مكقفو قيد . (1)بالترىيب تارة ، حتى ىَـّ أف يسفؾ دمو
.  أينممة 

إذا كاف مكقؼ المحدثيف مف : مكقؼ المحدثيف مف السمطاف الذم لو عناية بالركاية : السادسة 
الراكم الذم ينشغؿ بأمر السمطاف بالغ الحساسية ، فمف باب أكلى أف يككف مكقفيـ مف السمطاف 

أنو لـ يكثؽ المحدثكف أحدان مف الحكاـ سكل -مصداقان لذلؾ - نفسو أشد كأقكل ، كيكفي أف نعمـ 
 عند –بؿ حتى لك كاف الخميفة إمامان في العمـ كالمعرفة فإنو ال يكفي  . (2)عمر بف عبدالعزيز

 أف يصمح لمركاية ، فمثالن الخميفة األمكم عبد الممؾ بف مركاف مع جاللة عممو ، إال –المحدثيف 
أنو مع ذلؾ لـ  تنطبؽ عميو شركط المحدثيف كمعاييرىـ في الضبط ، فضعَّفو ابف حباف، مع أنو 

.  (3)مف أكثرىـ تسامحان في التكثيؽ

إف ىذه األمكر  كغيرىا تؤكد ما قمناه سابقان ، كىي حساسية ىذه المسألة لدل ىؤالء النقاد ، 
كتؤكد أيضان إدراكيـ العميؽ لألثر السمبي الذم قد يتركو انحياز الراكم لمسمطاف عمى الركاية ؛ 

مع مالحظة أف ىذا األثر الذم يمحؽ بالراكم . كليذا كقفكا منيا ىذا المكقؼ العممي الصحيح 
بعد انشغالو بأمر السمطاف ىك أثر ظني، كليس متيقنان ؛ بمعنى أنو قد تتأثر ركاية الراكم بيذا ، 
كقد ال تتأثر ، كليذا ليس بالضركرة أف ييضعَّؼ كؿ راك كقع منو ىذا األمر ، كمف األمثمة عمى 
ذلؾ اإلماـ الزىرم ، كىك أحد أساطيف الركاية ، فقد جاء في ترجمتو أنو كاف يجالس الخمفاء ، 

عض مف ال يعتد ب ): قاؿ الذىبي .  ، لكف مع ذلؾ لـ يؤثِّسر ىذا في منزلتو؛ (4)كيحضر مجالسيـ
 ، لككنو كاف مداخالن لمخمفاء، كلئف فعؿ ذلؾ فيك الثبت الحجة؛ يعتد بو لـ يأخذ عف الزىرم 

.  كلـ تؤثر فيو ىذه المجالسة ؛ ألنو بمغ الغاية في الثقة . (5)(؟  -رحمو اهلل- كأيف مثؿ الزىرم 
- رحمو اهلل - ، فقد كاف  كما أنو في المقابؿ ، لـ يكف يدارم الحكاـ عمى حساب ركايتو كدينو. 

سميماف بف يسار كمف ذلؾ ما ركم أنو دخؿ . يقؼ مكقؼ الند ، كال يجامؿ في ذلؾ أحدان أبدان 
عبد اهلل بف :  قاؿ(6)مف الذم تكلى كبره منيـ؟: يا سميماف:  ىشاـ عمى ىشاـ بف عبدالممؾ، فقاؿ

ىك : فقاؿ ، فسألو ىشاـ، الزىرم كذبت، ىك عمي، فدخؿ ابف شياب: بف سمكؿ، قاؿابف أبي 

                                                           
  .10/368البداية كالنياية (  1)

  . 7/418تيذيب التيذيب ، البف حجر(  2)

  .5/120الثقات البف حباف : ينظر (  3)

 .   5/339 سير أعالـ النبالء ، لمذىبي (4)

 .  المرجع السابؽ ، نفس الصفحة (5)

  (  . 10: سكرة النكر ، آية ) (    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦٱ ): يشير إلى قكلو تعالى (  6)
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اهلل لك نادل مناد مف  ال أبا لؾ، فك! أنا أكذب) : ىك عمي، فقاؿ، كذبت : اهلل بف أبي، قاؿ عبد
 . (1)( إف اهلل أحؿَّ الكًذب ما كذبت:السماء

ىذا ىك إذف كقؼ المحدثيف كأئمتيـ مف السمطة ، كالبخارم كمسمـ مف أركاف ىذه المنظكمة ، بؿ 
أحد أبرز األئمة الذيف كانت ليـ مكاقؼ - رحمو اهلل - بؿ إف البخارم .  كمف المقدميف فييا 

شديدة كمتكترة مع السمطة ، كيمكف فيـ طبيعة عالقة البخارم مع السمطة بشكؿ صحيح إذا 
يحمؿ في داخمو نفسان أبية ، ال - رحمو اهلل - عرفنا الطبيعة النفسية ليذا اإلماـ  ، فقد كاف 

يمكف كسرىا بالترغيب أك بالتيديد ، كنفيـ ذلؾ مف خالؿ قراءة الكثير مف المكاقؼ التي مر بيا 
، حيث أرسؿ األمير إليو خالد بف أحمد الذىمي ىذا اإلماـ ، كمف ذلؾ مثالن مكقفو مع األمير 

البخارم فقاؿ ليسمعيما منو ، " الكبير التاريخ "ك " الصحيح الجامع " يطمب منو أف يحمؿ كتابيو 
فإف كانت  ، أنا ال أذؿ العمـ، كال أحممو إلى أبكاب الناس) : -مكجيان خطابو لألمير  - لرسكؿؿ

ف لـ يعجبؾ ىذا فإنؾ سمطاف،  ،  منو حاجة، فاحضر في مسجدم، أك في دارممء شللؾ إؿ كا 
 :قاؿ الراكم  ..( ألني ال أكتـ العمـ ؛فامنعني مف المجمس، ليككف لي عذر عند اهلل يـك القيامة

فانظر كيؼ إنو لـ يستجب لمسمطاف في أمر يسير ليس  .  (2)فكاف سبب الكحشة بينيما ىذا
 أف يقع منو استجابة لمسمطاف –مجرد تصكر - عميو فيو مف مذمة شرعان ، فكيؼ أف يتصكر 

! في أمر أعظـ شأنان مف ىذا ، بؿ كيتعمؽ بو إثـ عظيـ كفساد كبير؟

عمى التسميـ بأف البخارم كمسمـ ألفا كتابييما كىما كاقعيف تحت ضغط سمطة بني : ثـ أخيران 
العباس ، كأف أثر ذلؾ  تعدل إلى األحاديث المدكنة فييما ، فكيؼ يفسر لنا الكاتب أف عامة 

- أحمد بف حنبؿ - أحاديث الصحيحيف مكدعة في مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، كىذا األخير 
ال أحد يشكؾ بأنو كاف أبرز خصـك خمفاء بني العباس ، بؿ ىك أحد ضحايا السمطة السياسية 

 . (3)!العباسية في كقتو ، كقد اشتير ذلؾ في محنة القكؿ بخمؽ القرآف

 

تعارض أحاديث الصحيحيف مع القرآف  : المبحث الثاني 

في سياؽ تكىيف أحاديث الصحيحيف يمجأ بعض المنتسبيف إلى ىذا الفكر إلى إلصاؽ تيمة 
 عمى أنيا ال – برأييـ –اضطراب متكف أحاديث الصحيحيف كتعارضيا مع القرآف ، كأف ىذا يدؿ 

                                                           
  .  5/339 سير أعالـ النبالء ، لمذىبي (1)

  . 12/464سير أعالـ النبالء ، لمذىبي (  2)

 .166 ، كص73 ، كص5محنة اإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ، لعبد الغني المقدسي ، ص : ينظر (  3)
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تسمـ مف الضعؼ كالنكارة، كىذا ما يدفع القكؿ المشيكر عند المحدثيف مف اإلجماع عمى صحة 
فدعكل تعارض أحاديث الصحيحيف مع القرآف تعد إذف مف أبرز الدعاكل .  أحاديث الصحيحيف

، كلف أناقش كؿ (1)التي يطمقيا خصـك الصحيحيف في العصر الحديث مف أصحاب ىذا الفكر
األمثمة التي أكردكىا إلثبات صحة دعكاىـ  ؛ ألف ذلؾ مما يطكؿ ذكره ، لكف سأركز ىنا عمى 

إف إىدار األحاديث الصحيحة كالطعف فييا بدعكل : مناقشة ىذا الدعكل مف أصميا ، فأقكؿ 
: معارضتيا لمقرآف أمر غير مستقيـ مف الناحية العممية ؛ كذلؾ لألسباب التالية 

معيار ظني ، بمعنى أف تطبيقو - في حقيقتو-أف معيار عرض الحديث عمى القرآف ىك : أكالن 
سيخضع بشكؿ حتمي إلى فيـ الناظر كعقمو ، كىذا مف شأنو أف يجعؿ ىذا المعيار معياران 

شخصيان ، كغير مكضكعي ، كذلؾ أننا إذا شرعنا لمناس ىذا المنيج بالطريقة ذاتيا التي فعميا 
أصحاب ىذا الفكر ؛ فإننا حتمان سكؼ نجد مف يبطؿ  النصكص الكثيرة ؛ بحجة التعارض مع 
ذا فتشنا في كجو اإلشكاؿ رأينا أف التعارض لـ يكف في حقيقتو بيف اآلية كالحديث ،  القرآف ، كا 
نما بيف الحديث كبيف فيـ ىذا الناظر ؛ حيث إف اآلية كالحديث ال تعارض بينيما بأم كجو ،  كا 

ذكر : كىذا ما كقع فيو أصحاب ىذا الفكر ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ، كلكف سأكتفي بيذا المثاؿ 
كىي كرادة - أحدىـ أف عرض األحاديث عمى القرآف سيجعمنا نتكقؼ عف كؿ أحاديث المغيبات 

: ؛ ألنيا مما استأثر اهلل بعمميا ، كحديث عائشة صريح في ىذا - في الصحيحيف كغيرىما 
 ، كاستدٌؿ عمى ذلؾ باآليات (1)(مف زعـ أف محمدان يعمـ ما في غد فقد أعظـ الفرية عمى اهلل  )

  }: كقكلو - عز كجؿ-القرآنية التي تقصر عمـ الغيب عمى اهلل 
   

  )( 2)    كقكلو سبحانو ، :{ 
    
 

فيذه اآليات صريحة  ): ، ثـ قاؿ   (3 )(
في أنو ال يعمـ الغيب إال اهلل ، كقد أمر الرسكؿ بأف يكؿ األمر إلى اهلل ، سكاء كاف عف الساعة 

. (4) (أك ما بعدىا 

                                                           
الحديث كالقرآف البف قرناس ، نشر دار الجمؿ ، فقد حاكؿ في الكتاب أف يصنع إشكاالت بيف : كينظر كتاب  . 2/250نحك فقو جديد ، لجماؿ البنا :  ينظر ( 1)

.  الحديث كالقرآف ، كمثؿ لذلؾ بجممة كبيرة مف أحاديث الصحيحيف 

    457ح1/110مسمـ في صحيحو  أخرجو(  1)

   . 179: ، آية آؿ عمرافسكرة (  2)

   . 26 : ، آية الجفسكرة (  3)

  . 2/250نحك فقو جديد ، لجماؿ البنا (  4)
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كمف دكف شؾ أف ىذا الفيـ لو خطكرتو العقدية ؛ كذلؾ ألنو يؤكؿ بصاحبو إلى إنكار بعض 
الثكابت في الشريعة ، مما يتعمؽ باإليماف بالغيب ، كاإليماف بعذاب القبر، كأشراط الساعة، 

كعند مناقشة . كالميدم ، كالدجاؿ ، كتفاصيؿ عذاب أىؿ النار ، كنعيـ أىؿ الجنة ، كنحك ذلؾ 
عز - ىذا الفيـ نجد أف أكؿ ما ينقضو  ىك القرآف الذم يتحاكـ إليو ىذا المعترض ؛ فإف اهلل 

أخبر أنو قد - سبحانو-نفى عف جميع البشر معرفة الغيب في كثير مف اآليات ، لكنو - كجؿ 
: في اآلية السابقة - سبحانو-يطمع بعض الرسؿ عمى ما يككف في الغيب ، فقاؿ 

{    
    

    


-كقد حصؿ ىذا لبعض األنبياء ، كما كاف ذلؾ لعيسى ، فقاؿ .    (
  }- : سبحانو

    


  }: ، كقاؿ عف يكسؼ   (1 )(
  

   
   
    

 
)( 2)   .

مف زعـ أف محمدان يعمـ ما في غد فقد أعظـ عمى  )-  : رضي اهلل عنيا - أما قكؿ عائشة 
بشر ال يعمـ الغيب ، - صمى اهلل عميو كسمـ- فإف ىذا حؽه كال ريب ؛ ألف النبي  (اهلل الفرية 

كلـ يختمؼ عمماء المسممكف في ىذا، كلكنو كغيره مف األنبياء قد يطمعو اهلل عمى ما يككف في 
بما يحصؿ - صمى اهلل عميو كسمـ-  المستقبؿ ؛ ألجؿ تبميغ رسالتو ، كقد حصؿ ىذا،  فأخبر

صمى - بيف يدم الساعة، كبما يككف يكـ القيامة، كنحك ذلؾ ، كىذا ال يتنافى أبدان مع بشريتو 
.  كمف تكَّىـ ذلؾ ، فقد قدح في نبكتو - اهلل عميو كسمـ 

إذا كاف عرض : مف الناحية العقمية ؛ يمكف نقض استعماؿ ىذا المعيار ، فيقاؿ: ثانيان 
الحديث عمى القرآف يثبت الحديث أك ينفيو فإننا سنعرض ىذا المعيار عمى كتاب اهلل ، فيؿ كجد 

أمرنا باألخذ بما جاء بو - عز كجؿ - في القرآف ذلؾ ؟ كالجكاب بالنفي بالتأكيد؛ ألف اهلل 
  }: الرسكؿ كاالنتياء عما نيى عنو، كذلؾ بقكلو

                                                           
   . 49: ، آية  آؿ عمرافسكرة (  1)

   .37: ، آية يكسؼسكرة  ( 2)
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، ككاف أمران مطمقان، ليس فيو األمر   (1 )(
، فكيؼ نبطؿ النصكص النبكية بأمر لـ يرد في القرآف ، بؿ (2)بعرض ىذه األحاديث عمى القرآف

!  جاء األمر بخالفو ؟

قياسو عمى استعماؿ - بحاؿ - أف ما كرد مف استعماؿ الصحابة ليذا المنيج ال يمكف : ثالثان 
أصحاب ىذا الفكر لو ، كقبؿ مناقشة ذلؾ أذكر بعض استعماالت الصحابة ليذا المعيار ، فمف 

: ، كقالت لو حيف حدثت فاطمة بنت قيسو بقصتيا في سيكنى المطمقة ذلؾ ما ركم عف عمر أنو 
اٍنتقمي إلى بيت : " فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-طمقني زكجي ، فأردت النُّقمة ، فأتيت رسكؿ اهلل 

ـى تيفتي بمثؿ :فحصبو األسكد ، كقاؿ، " ابف عمؾ عٍمرك بف أـ مكتكـ ، فاعتدِّسم فيو   كٍيمؾ ، ًل
صمى اهلل عميو كسمـ - إف جئت بشاىديف يشيداف أنيما سمعاه مف رسكؿ اهلل : قاؿ عمر ؼىذا ؟ 

ال لـ نترؾ كتاب اهلل لقكؿ امرأة-  كمثؿ ذلؾ (3)(ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤڤ):- تعالى- ؿكؽ مكا 
 ):-صمى اهلل عميو كسمـ -  عندما حدثا عف النبي  ، عمر كابنو عبد اهللخطئةفي تقصة عائشة 

مىٍيًو  رًحـ اهلل عمر ، كاهلل ما حدَّث رسكؿ اهلل ) : فقالت عائشة ، (ًإفَّ اٍلمىيِّستى لىييعىذَّبي ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى
صمى اهلل عميو -  ، كلكف رسكؿ اهلل ....فَّ المَّوى لىييعىذِّسبي اٍلميٍؤًمفى إ: - صمى اهلل عميو كسمـ - 

مىٍيًو ان ًإفَّ المَّوى لىيىًزيدي اٍلكىاًفرى عىذىاب: "قاؿ-كسمـ  ېئ ېئ ېئ)) :حسبكـ القرآف: كقالت ، " ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى
 إضافة إلى استعماالت الصحابة ليذا المنيج فقد كاف لألئمة بعض النصكص في .(5()4)(( یېئ

صمى اهلل - أكيؿ ما جاءنا عف النبي ) : ىذا المعنى، مف مثؿ اإلماـ  األكزاعي فإنو لما سيًئؿ 
  فيك منو، كما خالفو -عز كجؿ-نقبؿي ًمنو ما صدَّقو كتاب اهلل  : " أجابنقبمو ؟ - عميو كسمـ 
فإف كاف الثقات حممكه عف غير الثقات : "   قاؿ  إف الثقات جاءكا بو ؟: ، فقيؿ لو " فميس منو 

، كمف ذلؾ قكؿ الشافعي في االستدالؿ عمى أف الصالة ال يقطعيا شيء ، حيث ذكر  (6) ("؟ 
فإف :  كأنو غير محفكظ ، ثـ قاؿ بعد ذلؾ (7) (يىٍقطىعي الصَّالىةى اٍلكىٍمبي كىاٍلًحمىاري  ): رأيو في حديث 

                                                           
   . 7: ، أية الحشرسكرة (  1)

 ، كالبحر المحيط، 4/331 ، كالمكافقات ، لمشاطبي191، 2/190 ، البف عبد البر جامع بياف العمـ كفضمو ، 1/27مدخؿ دالئؿ النبكة ، لمبييقي : ينظر (  2)

رشاد الفحكؿ، لمشككاني 3/237لمزركشي   .1/97 ، كا 

   . 1: ، آية  الطالؽ سكرة (  3)

   .  15: ، آية اإلسراء سكرة ( 4)

  .2193ح3/43 ،  كمسمـ 1226ح1/432أخرجو البخارم (  5)

   . 60/378تاريخ دمشؽ ، البف عساكر (  6)

   .270ح1/365  مسمـ أخرجو(  7)
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أنو : كاهلل أعمـ  ( یېئ ېئ ېئ ېئ))قضاء اهلل أف : فما يدؿ عميو كتاب اهلل مف ىذا ؟ قيؿ : قيؿ
، لـ  ال يبطؿ عمؿ رجؿ عمؿ غيره ، كأف يككف سعي كؿ لنفسو كعمييا ، فمما كاف ىذا ىكذا

فإياؾ كشاذَّ الحديث  ): كقاؿ في مكضع آخر . (1) (يجٍز أف يككف مركر رجؿ يقطع صالة غيره
، كعميؾ بما عميو الجماعة مف الحديث ، كما يعرفو الفقياء ، كما يكافؽ الكتاب كالسينَّة ، فًقس 

ف جاءت - صمى اهلل عميو كسمـ - األشياء عمى ذلؾ ، فما خالؼ القرآف فميس عف رسكؿ اهلل  كا 
 .  (2)(بو الركاية 

ىذه النصكص كالمكاقؼ تكىـ أف عرض السنة عمى القرآف كاف منيجان مكجكدان لدل الصحابة 
كمف بعدىـ، فيؿ ىذا يسكغ استعماؿ ىذا المنيج كما يفعمو أصحاب ىذا الفكر ؟ كالجكاب عمى 

إف ثمة فركؽ منيجية بيف منيج الصحابة كالنقاد ، كبيف منيج أصحاب ىذا : ذلؾ بأف يقاؿ 
:  الفكر ، كمف أبرز ىذه الفركؽ

أف عمماء الحديث ينظركف إلى السنة عمى أنيا كحي غير متمك ، كيعبر اإلماـ الشافعي : أكالن 
شيئان - صمى اهلل عميو كسمـ - ما فرض رسكؿ اهلل ): : عف مكقؼ المحدثيف مف السنة ، فيقكؿ 

صمى الو عميو كسمـ - كمنو ما يككف كحيان إلى رسكؿ اهلل ، فمف الكحى ما يتمى ،  مقط إال بكح
فكاف كحيان إليو ، إنما ألقاه جبريؿ في ركعو بأمر اهلل ،  ما لـ يتؿ قرآنان  : كقد قيؿ...فيستف بو- 
كأييما كاف فقد ، جعؿ اهلل إليو لما شيد لو بو مف أنو ييدل إلى صراط مستقيـ أف يسف : كقيؿ ، 

كفرض عمييـ اتباع ، كلـ يجعؿ ليـ الخيرة مف أمرىـ فيما سفَّ ليـ ، ألزميما اهلل تعالى خمقو 
 .  (3) (سنتو

أما مكقؼ أصحاب ىذا الفكر مف السنة فيك مكقؼ إشكالي ممتبس ، كلـ أعثر ليـ عمى أم 
. نص يصرح فيو أحده منيـ بحجية السنة ، كاعتمادىا كمصدر مف مصادر التشريع 

أف الصحابة كالنقاد يستعممكف ىذا المنيج في مرحمة ما قبؿ ثبكت النص ، فإذا ثبت : ثانيان 
النص لدييـ ، تحكلكا مف إسقاط النص إلى التكفيؽ بينو كبيف اآلية ، كذلؾ يفيـ مف تصرؼ 
ال سيمجأ إلى األخذ  عمر ، حيثي طمبى مف محدِّسثو أف يأتي لو بشاىديف عمى ثبكت النص ، كا 

بظاىر اآلية الكريمة ، كىذا يدؿُّ عمى أف الخطكة األكلى عندىـ ىي االستيثاؽ مف ثبكت النص 
.  قبؿ إسقاطو 

                                                           
  . 512اختالؼ الحديث ، لمشافعي ص(  1)

  . 7/339األـ ، لمشافعي (  2)

  . 7/314األـ ، لمشافعي (  3)
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أما أصحاب ىذا الفكر فيستعممكف ىذا المنيج بعد ثبكت النص ؛ كذلؾ ألنيـ ال ينظركف إلى 
نما يحكمكف عمى النصكص  ثبكت النص مف عدمو ، بؿ كال يعكلكف عمى ذلؾ بحاؿ ، كا 

. باألحكاـ االستباقية المرسمة ، دكف نظر لقضية الثبكت أك رعاية لحرمتيا 

أف االختالؼ بيف الصحابة كبيف أصحاب ىذا الفكر مف جية مناط الرد، فالصحابة : ثالثان 
مناط الرد عندىـ ىك عدـ ثبكت النص ،كأف يخالؼ نصان آخر مف القرآف أك السنة، فمثالن عائشة 

نما ألجؿ معارضتو لنص آخر مف  لما ردَّت حديث ابف عمر لـ ترده ألجؿ مخالفتو لعقميا ، كا 
فَّ المَّوى لىييعىذِّسبي اٍلميٍؤًمفى إ: - صمى اهلل عميو كسمـ  - كاهلل ما حدَّث رسكؿ اهلل ): السنة ، فقالت 

مىٍيًو ، كلكف رسكؿ اهلل  ًإفَّ المَّوى لىيىًزيدي اٍلكىاًفرى عىذىابنا : "  قاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى
مىٍيًو   .(1)( یېئ ېئ ېئ ېئ) :حسبكـ القرآف: ثـ أكَّدت ردَّىا لمنص اآلخر بقكليا، " ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى

كيؤكِّسد ذلؾ قكؿ الشافعي المتقدـ ؛ حيث اشترط في الحديث المعركض عمى القرآف أف يككف 
إياؾ كالشاذ مف  ): حديثان شاذان ، كغير معركؼ عند الفقياء كالعمماء ، كعبَّر عف ذلؾ بقكلو 

.  (...الحديث 

 أما أصحاب ىذا الفكر ، فمناط الرد عندىـ ىك االستنكار العقمي المجرد لمتف الحديث ، 
أف عرض األحاديث عمى - كىك مف أرفعيـ صكتان بالدعكة إلى ىذا المنيج - فمثالن يقرر أحدىـ 

القرآف سيجعمنا نتكقؼ أماـ مجمكعة مف األحاديث ، كمنيا األحاديث التي تنص عمى طاعة 
الحكاـ ، كالصالة خمؼ كؿ بر كفاجر، كيحكـ عمييا بالكضع، ثـ ييعمِّسؿ الحكـ بعمةو ظنية ميدعاة، 

لزاـ الناس الطاعة : إذف . (2)!كىي أنو أريد بيذه األحاديث إسكات الناس عف المعارضة ، كا 
- عمؿ كاىية- كما رأينا - كىي - مناط الرد عنده ىك معارضة النص لبعض العمؿ الظنية ، 

.  كليس ألجؿ معارضتيا لمنصكص األخرل ، كىذا يناقض تمامان منيج الصحابة في ذلؾ 

إف إسقاط ىؤالء منيجيـ عمى الصحابة كالسمؼ ىك إسقاط غير :  كبناء عميو ، فيقاؿ 
مكضكعي ، كغير عممي ؛ ألف القضية المركزية عند الصحابة ىي ثبكت النص، كأما عند ىؤالء 

، فاالستشكاؿ العقمي المجرد ىك القضية األكلى كاألخيرة عندىـ ، كىذا منيج غير عممي كما 
ميما بمغ ارتفاعو فيك محدكد اإلمكانيات كالمجاالت - في أصمو - رأينا ، فضالن عمى أف العقؿ 

، كقابمية (3)(إف لمعقؿ حدان ينتيي إليو ، كما أف لمبصر حدان ينتيي إليو  ): ، كليذا يقكؿ الشافعي 

                                                           
  .  15: ، آية اإلسراء سكرة (  1)

  .256/ 2نحك فقو جديد ، لجماؿ لبنا : ينظر (  2)

  .2/187مناقب الشافعي ، لمببييقي (  3)
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كما أف المعايير العقمية . (1)العقؿ لمتطكر كالترقي مف أظير األدلة عمى قصكره عف حد الكماؿ
ليست كاحدة ، بؿ إف العقؿ البشرم ال يسمـ مف التأثر باألىكاء كاآلراء كالعادات، كلذا كانت 

أحكاـ العقؿ مختمفة في كثير مف القضايا ، مما يؤدم إلى االضطراب كالتنازع كالتناقص ، مع 
فإلى أم عقؿ يككف التحاكـ؟ ككيؼ يحتكـ إلى شيء يتفاكت ! أف المرجع في كؿ ذلؾ إلى العقؿ

 . (2)كيتبايف كيتصؼ بالنسبية زمانان كمكانان؟

فيي -  كما بينا في الفرؽ السابؽ-  ككما ظيرت المفارقة بيف المنيجيف مف جية النكع 
ظاىرة أيضان مف جية الكـ ، كذلؾ أننا لك أردنا أف نعد األحاديث التي استعمؿ الصحابة ليا ىذا 

المنيج ، لكجدنا أنيا ال تزيد في أكثر أحكاليا عف العشرات، كفي المقابؿ لك عددنا األحاديث 
بؿ إف أحدىـ ييصرِّسح بأف إعماؿ ! التي أسقطيا ىؤالء بدعكل استعماؿ ىذا المنيج لكانت باآلالؼ

. (3)!!ىذا المعيار سيجعمنا نستبعد نصؼ األحاديث المتداكلة بيف الناس 

كانكا -كما مر معنا - كيمكف تفسير ىذا التبايف في ىذه النتيجة بأف الصحابة كالنقاد 
يتعاطكف مع النصكص كىـ يعتقدكف حجيتيا ، كأفَّ كؿ حديث ثابت ىك أصؿ مستقؿ بذاتو ، 

كأفَّ ىذه األحاديث تأتي في المنزلة الثانية بعد القرآف مف جية التشريع كالمكانة ، كأنيا كحي مف 
.  رب العالميف ، لكنو كحي غير متمك

كليذا أكدكا عمى أف عرض السنة الصحيحة عمى القرآف ىك داللة عمى الجيؿ؛ ألف سنة 
أف سينف في كؿ مكضع ال تختمؼ مع القرآف، كأف اهلل أباف لنا - صمى اهلل عميو كسمـ - النبي 

  إال التسميـ ليا كءه  لنا معيا مف األمر شي يككف ال أف، رسكلو فرض عمينا بأف ننتيي إلييا 
.  (4)غيرىا  عمى شيءكال أف تعرض عمى قياس ىاؿليس ك، اتباعيا 

أما ىؤالء فيتعاطكف مع النصكص كىـ يتشكَّككف أصالن في ثبكتيا بالكمية ، كعمى ىذا فإف  
طرحيا كالسخرية منيا ؛ لمجرد االستنكار العقمي المجرد ليا ، ىك أمره سائغ كمقبكؿ عندىـ ، بؿ 

 ، كمف كانت (6)، كأنيا ضد الحياة(5)إف بعضيـ صكرىا كاألكثاف ، التي تعبد مف دكف اهلل

                                                           
 .140نقد المتف كعالقتو بالحكـ عمى ركاة الحديث عند عمماء الجرح كالتعديؿ ، لخالد الدريس ، ص(  1)

 . 141المرجع السابؽ ، ص(  2)

  .248/ 2نحك فقو جديد ، لجماؿ لبنا : ينظر (  3)

  . 484اختالؼ الحديث ، لمشافعي ، ص : ينظر (  4)

  . 2/18نحك فقو جديد ، لجماؿ البنا : ينظر (  5)

  . 102، لجماؿ البنا ، ص" حدثنا"جناية قبيمة : ينظر(  6)
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ىك كجو - إذف-فيذا . النصكص النبكية عنده بيذه المنزلة فال عجب أف يعطميا أك يتيكـ بيا 
. المفارقة ، كىذا ىك سرىا 

كخالصة القكؿ فإف إبطاؿ أحاديث الصحيحيف كنقضيا بدعكل معارضتيا لمقرآف أمر غير 
قياسو عمى استعماؿ الصحابة ؛ ألف قضية ثبكت النص - بحاؿ - مستقيـ عمميان ، كال يمكف 

عند الصحابة ، ىي القضية المركزية التي يحكمكف حكليا، فإذا ثبت النص عندىـ ، فال مجاؿ 
نما ىك التسميـ كاالنقياد  أما أصحاب ىذا الفكر ، فال . لمخالفتو ، أك طرحو ، أك تأكيمو ، كا 

نما األصؿ الذم ينطمقكف منو ىك النظر العقمي المجرد ،  تشكؿ ىذه المسألة أم اىتماـ لدييـ ، كا 
نما يجعؿ النصكص المقدسة - كما رأينا-كىذا منيج  ال يحمؿ في داخمو أية قيمة عممية ، كا 

.  تحت مقصمة الفيـك المتباينة ، كالمعايير الشخصية ، كىذا عبث ال ينتيي 

ركاية الشيخيف عف بعض الركاة الضعفاء  : المبحث الثالث 

إسقاط النص الذم ينقمو ىذا الراكم ، كعمى ىذا - ببساطة - الطعف في راكم الحديث يعني 
فإف الطعف في ركاة الصحيحيف ، كاتياميـ بالضعؼ كالقصكر يؤكؿ في آخر األمر كمنتياه إلى 

الطعف في ىذيف الكتابيف ، كالتشكيؾ في مصداقيتيما ، كليذا دفع أصحاب ىذا الفكر إلى 
تكريس ىذه االتياـ ، كأف الشيخيف ميما قيؿ عف صحة كتابييما فإنو عند التدقيؽ في أحكاؿ 

.  بعض ركاتيما سنجد فييـ مف كصؼ بالضعؼ عند عمماء الحديث 

كقد غالى بعضيـ كثيران في التعامؿ مع مف ركل لو في  ): كقد عبر عف ذلؾ أحدىـ فقاؿ 
، كيعني بذلؾ أنو ال يمتفت إلى ما يقكلو "الصحيحيف أك أحدىما حتى كصفو بأنو قد جاز القنطرة 

عمماء الرجاؿ ، كال يعبأ بما يصدركنو بحقو مف أحكاـ كتقييمات ، مع ما في ىذا القكؿ مف 
خركج عمى ضكابط عمـ الحديث كقكاعده ، التي أسَّسى ليا العمماء ، كساركا عمييا قبؿ تدكيف 

الصحاح كبعدىا ، كلكف رغـ ذلؾ ، فقد طعف العديد مف العمماء كالمحدثيف في البخارم كمسمـ ؛ 
  .(1)(...بسبب ركايتيما عف بعض مف جرحو عمماء الرجاؿ في صحيحييما

: كيمكف أف ندفع ىذا اإلشكاؿ في النقاط التالية 

                                                           
 ، 196 ، كتدكيف السنة ، إلبراىيـ فكزم ، ص2/25نحك فقد جديد ، لجماؿ البنا : كينظر في ىذا  .  74صحيح البخارم مف منظكر آخر ، لعالء السعيدم ص(  1)

كسدنة ىياكؿ  .  314 ، كنحك تفعيؿ قكاعد نقد متف الحديث ، إلسماعيؿ الكردم، ص 228كالحديث النبكم كمكانتو في الفكر اإلسالمي ، لمحمد حمزة ، ص

  . 59الكىـ ، لعبد الرزاؽ عيد ، ص
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مف تقرير أمر ميـ ، كىك أف البخارم كمسمـ إماماف معتبراف عند - بداية - ال بد : األكلى 
عمماء الجرح كالتعديؿ، كيكفي شاىدان عمى ذلؾ صحيحاىما ، إذا ال يمكف بحاؿ أف يؤلفيما مف 

كعالكة عمى ذلؾ أنيما ألفا في الرجاؿ مصنفات . لـ يبمغ المنتيى في معرفة الرجاؿ كالخبرة بيـ  
، كما أنيما (1)ىي عمدة النقاد في معرفة الركاة ، كالحكـ عمييـ- مف بعد-متفرقة ، كانت 

،  كيترتب عمى ىذا التقرير ، أنيما إذا أخرجا لراك متكمـ فيو (2)مصنفاف في طبقة النقاد المعتدليف
.  (3)، فإف ىذا ىك ما أدل إليو اجتيادىما بأف ىذا الكالـ ال يضره في ركاياتو البتة

أنو إذا خٌرج البخارم كمسمـ أك أحدىما لراك متكمـ فيو ، فإف لدييما عدة اعتبارات عممية : الثاني 
: في ذلؾ، ال يممؾ مف يطمع عمييا إال اإلذعاف ليا ، كمف ىذه االعتبارات 

يقتضي أنو ال يصمح لالحتجاج بو كحده،  )أف يككف ىذا الراكم الذم أخرجا حديثو  - أ
 . (4)( كنحك ذلؾ، أك حيث تابعو غيره ، كيرياف أنو يصمح ألف يحتج بو مقركنان 

 بحمد اهلل رجؿ -يعني صحيحي البخارم كمسمـ - فما في الكتابيف ): كقاؿ الذىبي 
 (5) (بؿ حسنة أك صحيحة، احتج بو البخارم أك مسمـ في األصكؿ كركاياتو ضعيفة 

. 

أف يخرج الشيخاف أك أحدىما ألحد الركاة الذيف تيكمِّسـ فييـ ، لكف عند التدقيؽ في ذلؾ  - ب
يريا أف الضعؼ الذم في الرجؿ  )نجد أنيما إنما أخرجا لو في حالة خاصة ؛ كأف 

خاص بركايتو عف فالف مف شيكخو، أك بركاية فالف عنو، أك بما سمع منو مف غير 
كلـ ، كىك مدلس ،  عنعنة، أك بما سمع منو بعد اختالطو، أك بما جاء عنو  كتابو

بمعنى أف يخرج الشيخاف أك  . (6) (يأت عنو مف كجو آخر ما يدفع ريبة التدليس
أحدىما لراك متكمَّـ فيو مف ناحية العمكـ ، لكنيما ينتقياف مف حديث ىذا الراكم ما 
يعمماف أنو أصاب فيو ، فيأتي مف يقدح في كتابييما بناء عمى الحكـ العاـ في ىذا 

قاؿ الزيمعي . الراكم، دكف مالحظة منيج االنتقاء الذم يستعمالنو كثيران في كتابييما
 إذا -رحميما الٌمو- الصحيح مكلكف صاحب )- :  مقرران ىذا المنيج عند الشيخيف –

                                                           
 . كالتاريخ الكبير ، كالتاريخ الصغير ، لمبخارم ، كالتمييز ، لمسمـ بف الحجاج (  1)

  . 20المكقظة ، لمذىبي ، ص : ينظر (  2)

  . 1/120التنكيؿ ، لممعممي (  3)

  . 1/120التنكيؿ ، لممعممي (  4)

  . 8الكىاب الزيد ، ص تراجميـ ، مصنفاتيـ ، مناىجيـ ، شركطيـ ، لعبد: األئمة الستة  :  كينظر .81 - 79صالمكقظة (  5)

  .1/120التنكيؿ ، لممعممي (  6)
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أخرجا لمف تكمـ فيو، فإنيـ ينتقكف مف حديثو ما تكبع عميو، كظيرت شكاىده، كعمـ 
كمثؿ ذلؾ ما يفعمو . (1)(أف لو أصالن، كال يرككف ما تفرد بو، سيما إذا خالفو الثقات

اإلماـ مسمـ في صحيحو ، فقد كاف يمارس منيج االنتقاء عمى نحك عممي دقيؽ، 
 ، (2)كمف ذلؾ إخراج مسمـ ألحمد بف عبد الرحمف بف كىب ، كىك قد تغٌير حفظو

. لكف عند التفتيش عف سبب ذلؾ ، نجد أف مسممان أخذ عنو قبؿ حصكؿ ىذا التغير 
عف أحمد بف " الصحيح " قد أكثرت في : قمت لمسمـ) :  إبراىيـ بف أبي طالبقاؿ

إنما نقمكا عميو بعد خركجي مف : عبدالرحمف الكىبي، كحالو قد ظير، فقاؿ
- كقاؿ ابف القيـ .  ، فمسمـ إذف أخذ عنو قبؿ أف يطرأ عميو ىذا العارض (3)(مصر

 ، كعيبو عمى مسمـ في (4)معمِّسقان عمى كالـ ابف القطاف في تضعيؼ مطر الكراؽ
 ألنو ينتقي مف أحاديث  ؛ كال عيب عمى مسمـ في إخراج حديثو )-: إخراج حديثو 

، كما يطرح مف أحاديث الثقة ما يعمـ أنو غمط فيو ، ىذا الضرب ما يعمـ أنو حفظو 
 مف استدرؾ عميو إخراج جميع حديث الثقة، كمف ضعؼ -في ىذا المقاـ-فغمط 

طريقة أبي : كالثانية .طريقة الحاكـ ، كأمثالو : فاألكلى  الحفظ ،مءجميع حديث س
كمثؿ ذلؾ  . (5) (كطريقة مسمـ ىي طريقة أئمة ىذا الشأف، بف حـز كأشكالو امحمد 

ذلؾ قد يخرج البخارم كمسمـ ألحد الركاة الذيف تكمـ فييـ ، لكف عند التدقيؽ في 
مكضع إخراج حديث الراكم نجد أف صاحبي الصحيح أخرجا ليـ في المتابعات أك 
نما في طرؽ أخرل ، كيمكف  الشكاىد ، بمعى أنو لـ يخرجا لو في إسناد أصمي ، كا 

، كىك متكمـ فيو، مطر بف طيماف الكراؽأف نكضح ذلؾ بتصرؼ اإلماـ مسمـ مع 
إال أنو زيادة - كما مرَّ معنا في كالـ ابف القيـ - كرغـ أف مسممان ينتقي مف حديثو 

عمى ذلؾ فمـ يخرج مسمـ لو في األصكؿ شيئان، كقد اعترض أحد أصحاب ىذا 
 عمى مسمـ بإخراج لحديث مطر ؛ ألنو ضعيؼ ، كقد قدح فيو عامة النقاد ، (6)الفكر

                                                           
  .341 / 1لزيمعي ، ؿنصب الراية  (1)

 . ) (ىػ264)مات سنة .  ( خرة آصدكؽ تغير ب ): ، قاؿ ابف حجر يكنى أبا عبيد اهلل ، بىٍحشؿ : لقبو ، أحمد بف عبد الرحمف بف كىب بف مسمـ المصرم ىك (  2)

  ( 1/40 ، كتقريب التيذيب 1/47 ، كالتيذيب 2/59الجرح كالتعديؿ ، البف أبي حاتـ: ينظر 

  . 12/568 ، كسير أعالـ النبالء ، لمذىبي 97صيانة صحيح مسمـ ، البف الصالح ، ص(  3)

 بى ليمى في سكء الحفظأبابف ضعؼ ابف القطاف ركايتو عف عطاء، كشبيو . سكف البصرة ، الخراساني ، مكالىـ ، أبك رجاء السممي ، بف طيماف الكراؽ  مىطىرىك (  4)

 ، 10/152 ، كالتيذيب8/287الجرح كالتعديؿ : ينظر  ) . (ىػ152)مات سنة   . (كحديثو عف عطاء ضعيؼ ، كثير الخطأ، صدكؽه  )قاؿ ابف حجر . 

  ( . 2/187كتقريب التيذيب 

  .1/351زاد المعاد   (5)

  . 319نحك تفعيؿ قكاعد نقد متف الحديث ، إلسماعيؿ الكردم ، ص:  ينظر (  6)
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- لكنو يمكف  . (1)، كابف القطاف كغيره ، كاستنكركا عمى مسمـ إخراجو لحديثو
أخرج لمطر في باب - رحمو اهلل - دفع ىذا اإلشكاؿ إذا عرفنا أف مسممان - ببساطة 

النيي عف كراء  )الشكاىد كالمتابعات كليس في األصكؿ ؛ فقد أخرج لو في باب 
كحدثني أبك كامؿ الجحدرم ، حدثنا حماد بف زيد ، عف : ) قاؿ مسمـ: (األرض 

صمى اهلل عميو - مطر الكراؽ ، عف عطاء ، عف جابر بف عبد اهلل ، أف رسكؿ اهلل 
ٍف ًكرىاًء األىٍرضً - كسمـ   ، ثـ بعد ذلؾ أخرج بعده حديثيف بالمعنى ذاتو ، (2) (نىيىى عى

كحدثني أبك الطاىر : قاؿ مسمـ : الحديث األكؿ : كلكف مف طريؽ صحابة آخريف 
، أخبرنا ابف كىب ، أخبرني مالؾ بف أنس ، عف داكد بف الحصيف ، أف أبا سفياف 

-نىيىى رىسيكؿي المًَّو  ): مكلى ابف أبي أحمد أخبره أنو سمع أبا سعيد الخدرم يقكؿ 
ًف اٍلميزىابىنىةً - صمى اهلل عميو كسمـ اقىمىةً  عى كىاٍلميزىابىنىةي اٍشًترىاءي الثَّمىًر ًفى ريءيكًس  .كىاٍلميحى

اقىمىةي ًكرىاءي األىٍرضً ، النٍَّخؿً  حدثنا محمد بف : قاؿ مسمـ : الحديث الثاني .  (3) ( كىاٍلميحى
المثنى ، حدثنا ابف حسف بف   يسار ، حدثنا ابف عكف ، عف نافع ، أف ابف عمر 

ري األىٍرضى كاف   ًديجو - قىاؿى - يىٍأجي ًديثنا عىٍف رىاًفًع ٍبًف خى  مفىاٍنطىمىؽى بً - قىاؿى - فىنيبِّسئى حى
ًف النَّبً - قىاؿى - مىعىوي ًإلىٍيًو  ًتًو ذىكىرى ًفيًو عى ٍف بىٍعًض عيميكمى صمى اهلل عميو  -مِّس فىذىكىرى عى

ٍف ًكرىاًء األىٍرضً - كسمـ أىنَّوي نىيىى عى
ففي ىذيف الحديثيف النيي عف كراء األرض ،  . (4)

المحاقمة  )جاء النيي بمفظ - حديث أبي سعيد الخدرم-، إال أنو في الحديث األكؿ 
- كفي الحديث الثاني . كىي كراء األرض كما فسرىا الراكم في آخر الحديث  (

فظير مما تقدـ أف . جاء النيي صريحان عف كراء األرض - حديث رافع بف خديج 
، - حديث جابر بف عبد اهلل - ىذيف الحديثيف ىما شاىداف لحديث مطر الكراؽ 

. فيككف إخراج مسمـ لحديث مطر ىك في باب الشكاىد ، كليس في باب األصكؿ 
إضافة إلى أف مسممان ذكر بعد حديث مطر إسنادان آخر لحديث جابر ، ليس فيو 

كحدثني ىاركف بف سعيد األيمي ، حدثنا ابف كىب ، اخبرني عمرك  ): مطر ، فقاؿ
ارث -  دَّثىو أ أف بيكيران –كىىك ابف اٍلحى ف النعماف حدَّثىو عف عبد اهلل بف أبي سممة ، حى

نىيىى - صمى اهلل عميو كسمـ -بف أبي عياش ، عف جابر بف عبد اهلل أف رسكؿ اهلل 

                                                           
  . 10/152 كالتيذيب البف حجر8/287الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ : كلمعرفة أقكاؿ النقاد فيو ، ينظر (  1)

  . 3997ح18 / 5مسمـ   (2)

  .4016ح21 /5( 3)

  . 4024ح22 / 5( 4)
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ٍف ًكرىاًء األىٍرضً  فيؿ بعد ىذا يعاب . ، كىذه تعد مف المتابعات لحديث مطر (1)(عى
مسمـ عمى إخراج حديث مطر؟ كىؿ يمكف القكؿ إذف إف حديث النيي عف كراء 

ضافة إلى ذلؾ فإنو تقدـ معنا أف ! . األرض ضعيؼ ؛ ألف فيو مطرا الكراؽ؟ كا 
. مسممان كاف ينتقي مف حديث مطر ما يعمـ أنو أصاب فيو

أف أصحاب ىذا الفكر تسكَّركا محراب ىذا العمـ دكف اإللماـ بالقدر الكاجب مف مقدماتو :  الثالث 
، فمككنيـ أجانب عف عمـ الحديث فإنيـ يستشكمكف ماال يستشكؿ ، كتتحكؿ المسائؿ الصغيرة في 

في مسألتنا : عقكليـ إلى إشكاالت كبيرة، كىي عند عمماء النقد ال تستحؽ االلتفات ليا ،  فمثال ن 
ىذه يقرأ أحدىـ في ترجمة أحد الركاة أف إمامان كصفعو بالضعؼ فيذىب يشنع عمى صاحبي 

الصحيح إلخراجيـ حديثو ، ككيؼ غاب عنيـ ذلؾ ، لكنو ال يستكعب أف عمـ الجرح كالتعديؿ ال 
بد لمناظر فيو أف يتكافر عمى قدر كاجب مف مقكمات النظر كالبحث فيو  ، مف مثؿ معرفة قكاعد 
الجرح كالتعديؿ ، ككيفية المكازنة بيف أقكاؿ األئمة النقاد عند االختالؼ ، كمتى يطرح قكؿ ىذا 

معترضاى عمى اإلماـ مسمـ في إخراج - اإلماـ كمتى يقبؿ ، فمثالن قاؿ أحد أصحاب ىذا الفكر 
كال نزاؿ نجد كثيران مف العمماء يطعف في ببعض رجاؿ صحيح مسمـ ، )- : حديث أحد الركاة 

فضيؿ بف مرزكؽ ليس مف شرط : قاؿ الحاكـ النيسابكرم: نذكر عمى سبيؿ المثاؿ فقط مف ذلؾ
لكف عند مراجعة ترجمة الراكم في  .  (2)(الصحيح ، فعيب عمى مسمـ بإخراجو في الصحيح

كثَّقو الثكرم ، كابف عيينة ،  )البف حجر نجد أف جميكر النقاد عمى تكثيقو ، فقد " التيذيب"كتاب 
،  صدكؽ  ،  جائز الحديث:  مكقاؿ العجؿ ، ال أعمـ إال خيران : كابف معيف ، كسئؿ عنو أحمد 

 ،  صدكؽ ييـ،صالح الحديث: " ، كضعفو النسائي ، كقاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو ككاف فيو تشيع
كقد ، ليس ىك مف شرط الصحيح :الحاكـ كقاؿ .  ال : قاؿ؟ييحتج بو: قمت ، كثير يكتب حديثو 
 .   (3)  (خراجو لحديثوإعيب عمى مسمـ 

كعند المقارنة بيف أقكاؿ مف كثقو ، كأقكاؿ مف ضعفو ، نحكـ عميو بالتكثيؽ دكف أدنى تردد ؛ 
كذلؾ ألف مف كثقو ىـ جميكر النقاد، كما أنيـ يمثمكف الطرؼ المعتدؿ في أحكاميـ عمى الركاة  

أبك حاتـ : كلك نظرنا في أقكاؿ مف ضعفو لرأينا أف أقكاليـ لـ تسمـ مف معارض، فممف ضعفو. 
نما حكـ عميو أكالن بأنو صالح الحديث  الرازم ، كمع أنو متشدد في الجرح إال أنو لـ يكىِّسنو جدان، كا 

، تيعدُّ مف مراتب "صالح الحديث: "، كيكتب حديثو، ثـ بعد ذلؾ حكـ بعدـ االحتجاج بو ، كقكلو 
                                                           

  . 4009ح20 / 5صحيح مسمـ   (1)

  .109-108سؤاالت مسعكد السجزم لو ص"كينظر كالـ الحاكـ في   . 318نحك تفعيؿ قكاعد نقد متف الحديث لمكردم ص (  2)

  .8/269التيذيب ، البف حجر : ينظر (  3)
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كما أننا  لك اعتبرنا كؿ جرح قالو  . (1)التعديؿ ، عند ابف أبي حاتـ ، كليست مف مراتب الجرح
كليذا كاف مف . أحد مف النقاد دكف مراعاة لمقكاعد العممية ليذا الفف لما سمـ لنا الكثير مف الركاة 

 لك فتحنا ىذا الباب، )- : كما قاؿ السبكي - الخطأ قبكؿ الجرح بإطالقو مف غير تفسير ، فإننا 
لما سًمـ لنا أحد مف األئمة ؛إذ ما مف إماـ إال كطعف فيو ، كأخذنا تقديـ الجرح عمى إطالقو 

  ،لك فتحنا ىذا الباب عمى نفكسنا لدخؿ فيو عدة مف الصحابة ): ، بؿ قاؿ الذىبي (2)( طاعنكف
كتابييما في أما إيداع البخارم  كمسمـ  ): كقاؿ أبك بكر الحازمي . (3) (كاألئمة، كالتابعيف 

. (4) (حديث نفر نسبكا إلى نكع مف الضعؼ فظاىر، غير أنو لـ يبمغ ضعفيـ حدان يردُّ بو حديثيـ
نما في صحة تنزيمو عمى الراكم ، كفؽ القكاعد  كالمقصكد أنو ليس العبرة بحكاية الجرح ، كا 

.  العممية المعتبرة ليذا الفف ، كىذا ما يعكز أصحاب ىذا الفكر 

كخالصة القكؿ أف االعتراض عمى الشيخيف بدعكل أنيما يخرجاف عف بعض الركاة الضعفاء 
اعتراض غير سديد ، كال يصمد أماـ المنيج العممي الصحيح ، بؿ إنو يدؿ داللة ظاىرة عمى 

.  خمك قائمو مف األدكات المعرفية الصحيحة 

 

 

 

                                                           
  . 2/37الجرح كالتعديؿ  ،البف أبي حاتـ (  1)

  . 13قاعدة في الجرح كالتعديؿ ، لمسبكي ، ص(  2)

  .1الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ، لمذىبي ، ص (  3)

   . 70كص  69صشركط األئمة الخمسة (  4)
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مكاقؼ بعض العمماء مف الصحيحيف  : المبحث الرابع 

مف كسائؿ أصحاب ىذا الفكر لمطعف في الصحيحيف االتكاء عمى مقاالت لبعض العمماء يؤكد 
: فييا أصحابيا إلى كجكد بعض األحاديث الضعيفة فييما ، مف مثؿ قكؿ ابف الصالح 

 بالقبكؿ عمى الكجو الذم - يعني البخارم كمسمـ   - لتمقي األمة كؿ كاحد مف كتابييما)...
  -سكل أحرؼ يسيرة تكمـ عمييا بعض أىؿ النقد مف الحفاظ ، فصمناه مف حاليما فيما سبؽ

كقكلو في مكضع  . (1)( كاهلل أعمـ، كىي معركفة عند أىؿ ىذا الشأف ، كغيره - كالدارقطني 
كالعمـ النظرم ، جميع ما حكـ مسمـ بصحتو مف ىذا الكتاب فيك مقطكع بصحتو  ): آخر 

كذلؾ ألف األمة ؛ كىكذا ما حكـ البخارم بصحتو في كتابو ، حاصؿ بصحتو في نفس األمر 
ذا عرفتى ىذا كا  : ) ، ثـ قاؿ (سكل مف ال يعتد بخالفو ككفاقو في اإلجماع ، تمقت ذلؾ بالقبكؿ 

فما أخذ عمييما مف ذلؾ كقدح فيو معتمد مف الحفاظ فيك مستثنى مما ذكرناه لعدـ اإلجماع عمى 
ليس كؿ "أمَّا قكؿ مسمـ  ):  ، كقاؿ النككم (2) (تمقيو بالقبكؿ كما ذلؾ إال في مكاضع قميمة

نما كضعت ما أجمعكا عميو ، فمشكؿ ؛ فقد كضع فيو أحاديث " صحيح عندم كضعتو ىنا ، كا 
كثيرة مختمفان في صحتيا ؛ لككنيا مف حديث مف ذكرناه ، كمف لـ نذكره ممف اختمفكا في صحة 

شرط : "شركط األئمة"قاؿ محمد بف طاىر في كتابو  ): كقاؿ الحافظ العراقي  . (3)(حديثو 
، كليس ما قالو " البخارم كمسمـ أف يخرج الحديث المتفؽ عمى ثقة نقمتو إلى الصحابي المشيكر

: تيمية  كقاؿ ابف. (4)( بجيد ؛ ألف النسائي ضعَّؼ جماعة أخرج ليـ الشيخاف أك أحدىما
ككذلؾ في صحيح مسمـ ، فيو ألفاظ قميمة غمط فييا الراكم ، كفي تفسير األحاديث الصحيحة  )

.  ، كنحك ذلؾ مف المقاالت . (5)(مع القرآف ما يبيف غمطيا

ككذلؾ مف كسائميـ في إسقاط الصحيحيف االتكاء عمى بعض المحاكالت النقدية لبعض المحدثيف 
  (ىػ317ت )في نقد بعض أحاديث الصحيحيف ، مف مثؿ ما فعمو  أبك الفضؿ ابف عمار الشييد 

 ، كىك خاص ببعض ( عمؿ األحاديث في كتاب الصحيح لمسمـ ): ، حيث ألؼ كتابان اسمو 
األحاديث في صحيح مسمـ ، كقد ذكر فيو ستة كثالثيف حديثان ، ركاه مسمـ في صحيحو ، كفييا 

                                                           
  . 10مقدمة ابف الصالح ، ص (  1)

  . 86صيانة صحيح مسمـ ، ص (  2)

  . 1/33شرح النككم عمى صحيح مسمـ (  3)

   . 21فتح المغيث ، لمعراقي ، ص( 4)

  . 1/391الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسح (  5)
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، كىك أشير مف عرؼ بنقد أحاديث  (ىػ385ت )كمف مثؿ ما فعمو  اإلماـ الدارقطني .  (1)عمة
كقد ذكر فيو مجمكعة كبيرة مف  (العمؿ  )كتاب : األكؿ : الصحيحيف ، كلو في ىذا كتاباف 

كالثاني . األحاديث كبيَّف عمميا ، كمف بيف ىذه األحاديث مجمكعة يسيرة  ركاىا البخارم كمسمـ 
كقد انتقد في كتابو ىذا بعض األحاديث في الصحيحيف أك في أحدىما ، كبمغت  (التتبع  )كتاب 

، حيث ألؼ  (ىػ401ت )، كمنيـ أبك مسعكد الدمشقي . (2)األحاديث مائتاف كثمانية عشر حديثان 
، كقد   (األجكبة ألبي مسعكد الدمشقي عما أشكؿ الدارقطني عمى صحيح مسمـ ): كتابان اسمو 

جمع فيو بعض انتقادات الحافظ الدارقطني لبعض األحاديث في صحيح مسمـ ، كعددىا خمسة 
، حيث  (ىػ498ت  )أبك عمي الجياني ، :  ، كمنيـ .  (3)كعشركف حديثان ، كقد أجاب عنيا كميا

، كأصؿ الكتاب كما ىك ظاىر مف عنكانو  ( كتمييز المشكؿ  تقييد الميمؿ ): ألؼ كتابان اسمو
ىك بياف أسماء الركاة الميمميف مف شيكخ البخارم ، كذكر أنسابيـ كألقابيـ ، إال أنو ذكر في 

 )رشيد الديف ، أبك الحسيف العطار :  ، كمنيـ .(4)أثنائو بعض أكىاـ الركاة في الصحيحيف
غرر الفكائد المجمكعة في بياف ما كقع في صحيح مسمـ : ) ، حيث ألؼ كتابا اسمو  (ىػ662ت

مف األحاديث التي كصفت   (67)كقد أكرد فيو سبعة كستيف حديثان  . (مف األسانيد المقطكعة 
مة فربما ): كقاؿ في مقدمة كتابو. (5)أسانيدىا باالنقطاع ، كأجاب عف كؿ كاحد منيا إجابة مفصَّ

 أنيا مف األحاديث :كال معرفة بجمع طرقو، الناظر في كتابو ممف ليس لو عناية بالحديث تكىَّـ 
، كقد رأيت غير كاحدو يميج بذكرىا ، النقطاعيا ؛ كال يصح االحتجاج بيا ، التي ال تتصؿ بكجو 

مف الكجكه - كالحمد هلل - بؿ ىي متصمة كميا ، كليس األمر كذلؾ ، كيظنيا عمى ىذه الصفة 
إلى غير ذلؾ ،  كالمقصكد أف أصحاب ىذا   . (6) (الثابتة التي نكردىا فيما بعد إف شاء اهلل

إف ىذا النقد ألحاديث : الفكر تذرعكا بيذه المحاكالت العممية إلى إسقاط الصحيحيف ، كقالكا 
الصحيحيف مف ىؤالء العمماء يؤكد مف جية أف دعكل اإلجماع عمى حجية الصحيحيف غير 

 . (7)لالجتياد في نقد أحاديث الصحيحيف- مف جية أخرل - صحيحة ،  كيفتح المجاؿ 

                                                           
  .بتحقيؽ عمى الحمبي، دار اليجرة طبع الكتاب ب(  1)

األحاديث التي انتقدىا  (بيف اإلماميف مسمـ كالدارقطني )كقد ناقش ربيع مدخمي في كتابو . مقبؿ بف ىادم الكادعي : كقد طبع الكتاباف في كتاب كاحد ،  بتحقيؽ (  2)

 (  . 95)الدارقطني عمى مسمـ ، التي تبمغ خمسة كتسعكف حديثان ، 

 .طيًبع الكتاب بدار الكرَّاؽ ، تحقيؽ إبراىيـ آؿ كميب   (3)

  .بتحقيؽ محمد عزير كعمى العمراف،  دار عالـ الفكائد  ، نشر في ثالث مجمداتالكتاب طبع  (  4)

 . كقد أكمؿ محقؽ الكتاب سعد بف عبد اهلل آؿ حمٌيد ما فات المؤلؼ مف طرؽ األحاديث كاآلثار ، كما نبَّو عمى بعض األكىاـ التي كقع فييا المؤلؼ (  5)

  . 108غرر الفكائد المجمكعة ، ص(  6)

 ، 223الحديث النبكم كمكانتو في الفكر اإلسالمي ، لمحمد حمزة ، ص:  ، كينظر 48نحك تفعيؿ قكاعد نقد متف الحديث ، إلسماعيؿ الكردم ، ص: ينظر(  7)
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:  كيمكف التعميؽ عمى ىذا اإلشكاؿ في النقاط التالية 

 أكؿ ما يمكف أف ندفع بو ىذا االتياـ ىك التأكيد عمى أمر ميـ ، كىك أف كؿ ما نقؿ :األولى 
مف ىؤالء العمماء مف المقاالت كالكتب في نقد بعض أحاديث الصحيحيف إنما ىي تأتي في 

سياؽ الدفاع عف الصحيحيف كليس في سياؽ إسقاطيما كما يفعؿ ىؤالء ، كال حاجة لنا إلى ذكر 
األدلة عمى ذلؾ ؛ ألف مف يعرؼ طرفان كلك يسيران مف العمـ سيدرؾ دكف أدنى شؾ احتفاء العمماء 
كميـ بيذيف الكتابيف ، كذبيـ عف أحاديثيما ، كأف ما نقؿ عنيما مف مثؿ تمؾ المقاالت السابقة 

.  ىي مف باب الدفاع كليس مف باب اإلسقاط 

كما أنو ال بد مف اإلشارة إلى أمر ميـ ، كىك أف األئمة الذم كقع منيـ نقد لبعض أحاديث 
الصحيحيف فإنيـ يستصحبكف مع ذلؾ حجية السنة كلزكـ بقائيا كحفظيا؛ فالدارقطني مثالن كقع 
منو نقد لبعض األحاديث في الصحيحيف ؛ لكف لـ يؤثر عنو مكقؼ سمبي مف السنة، أك أنو 

مدافعان عنيا ، كمؤلِّسفان لكثير مف الكتب - رحمو اهلل - استشكؿ حجيتيا ، بؿ أمضى حياتو 
العظيمة في خدمتيا ، كىذا االىتماـ يعكد العتقاده بأفَّ السنَّة ىي كحي مف رب العالميف ، بمغيا 

.  إلى النَّاس - صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

أما أصحاب ىذا الفكر، فإنيـ يتشكككف في ىذه المسألة مف أصميا ، بؿ إف ىذه المعاني غائبة 
إنؾ ال تكاد تجد أحدان : عف نفكسيـ ، كمف مالحظة أقكاليـ كنقدىـ يمكف أف أقكؿ جازمان بذلؾ 

ممف يخالؼ المحدثيف في ذلؾ إال لديو مكقؼه إشكاليه ممتبسه مف النصكص النبكية كميا ، 
فأحدىـ مثالن يكرد في كتابو بعض المالحظات العممية التي أكردىا المحدثكف عمى بعض أحاديث 

 . (2)!بعد ذلؾ يقؼ مكقؼ المتشكؾ مف ثبكت السنة ؛ لككنيا أخبار آحاد، ثـ (1)الصحيحيف
ثـ في ، (3)كآخر يناقش مسألة الحكـ بصحة ىذه المدكنات الحديثية في أحد المكاضع مف كتابو

في التبميغ ال تخمك مف - صمى اهلل عميو كسمـ - آخر الكتاب  يقرر بأف مسألة عصمة النبي 
!  كىذا يعكد بنا إلى المربع األكؿ في ىذه المسألة، كىي حجية السنة (4)!!إشكاؿ

                                                                                                                                                                      
  .113 ، كاإلسالـ كالحرية ، لمحمد الشرفي ، ص225كص

 .48نحك تفعيؿ قكاعد نقد متف الحديث ، إلسماعيؿ الكردم ، ص: ينظر (  1)

  . 12المرجع السابؽ ، ص: ينظر (  2) 

  . 220الحديث النبكم كمكانتو في الفكر اإلسالمي ، لمحمد حمزة ، ص(  3)

  . 299 كص284المرجع السابؽ ، ص(  4)
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 ال بد لنا أف نعرؼ ما ىي طبيعة نقد األئمة ألحاديث الصحيحيف ، كذلؾ أننا لك تأممنا :الثانية 
أثر ىذا النقد مف ىؤالء األئمة عمى أحاديث الكتابيف لظير لنا أنو ينصرؼ في عامتو إلى أمكر 

غير مؤثرة في ثبكت الحديث مف عدمو ، فالدارقطني مثالن تجد نقده ينصرؼ في أغمبو إلى 
كقد قاـ الحافظ ابف حجر بدراسة  . (1)األسانيد دكف المتكف مع أف معناىا  ثابت مف حديث آخر

اإلشكاالت التي أكردىا النقاد عمى صحيح البخارم دراسة دقيقة فرأل أنيا تنقسـ إلى خمسة 
 :أقساـ، كىي 

كالتعميؿ بالزيادة أك ما تختمؼ الركاة فيو بالزيادة كالنقص مف رجاؿ اإلسناد، : القسـ األكؿ 
أك ما حفتو قرينة في الجممة  ، في باب مالو متابع كعاضدالنقص ، كىذا النكع كثيران ما يككف 

 .كيككف التصحيح كقع مف حيث المجمكع، تقكيو 

إف أمكف - فالجكاب عنو ، بتغيير رجاؿ بعض اإلسناد  ما تختمؼ الركاة فيو: القسـ الثاني 
كلـ ،  فأخرجيما المصنؼ ،بأف يككف الحديث عند ذلؾ الراكم عمى الكجييف جميعان - الجمع 

ف ، حيث يككف المختمفكف في ذلؾ متعادليف في الحفظ كالعدد ، يقتصر عمى أحدىما  متنع اكا 
فيخرج المصنؼ الطريؽ ،  بؿ متقاربيف في الحفظ كالعدد  ،بأف يككف المختمفكف غير متعادليف

فالتعميؿ بجميع ذلؾ مف أجؿ مجرد ، كيعرض عف الطريؽ المرجكحة أك يشير إلييا ، الراجحة 
فينبغي ،  إذ ال يمـز مف مجرد االختالؼ اضطراب يكجب الضعؼ  ،االختالؼ غير قادح

. كاهلل أعمـ ، اإلعراض أيضا عما ىذا سبيمو 

ضبط ممف لـ أدكف مف ىك أكثر عددان أك ، منيا ما تفرَّد بعض الركاة بزيادة فيو : القسـ الثالث 
ما إف كانت ، أبحيث يتعذر الجمع ، فيذا ال يؤثر التعميؿ بو إال إف كانت الزيادة منافية ، يذكرىا 

الميـ إال إف كضح بالدالئؿ القكية أف ، بحيث تككف كالحديث المستقؿ فال ، الزيادة ال منافاة فييا 
. فما كاف مف ىذا القسـ فيك مؤثر ، تمؾ الزيادة مدرجة في المتف مف كالـ بعض ركاتو 

كليس في ىذا الصحيح مف ، منيا ما تفرَّد بو بعض الركاة ممف ضعؼ مف الركاة: القسـ الرابع 
.  تبيف أف كالن منيما قد تكبع ، كقد ىذا القبيؿ غير حديثيف 

                                                           
  . 345ينظر ىدم السارم ، ص(  1)
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كمنو ما ال ، فمنو ما يؤثر ذلؾ الكىـ ،  ما حكـ فيو بالكىـ عمى بعض رجالو :القسـ الخامس 
إلمكاف ؛ فيذا أكثره ال يترتب عميو قدح ، منيا ما اختيمؼ فيو بتغيير بعض ألفاظ المتف ، ك يؤثر 

 . (1)الجمع في المختمؼ مف ذلؾ

، كقد حررتيا ، فيذه جممة أقساـ ما انتقده األئمة عمى الصحيح )  : قاؿ الحافظ بف حجر 
بحمد اهلل - ال يظير منيا ما يؤثر في أصؿ مكضكع الكتاب ، كفصمناىا ، كقسمتيا ، كحققتيا 

 .(2)  (إال النادر- 

معنى أف ما انتقدكه كما أنو خرَّج بعضيـ نقد الحافظ الدارقطني كغيره ألحاديث الصحيحيف عمى 
فمـ  كأما صحة الحديث نفسو، لـ يبمغ الدرجة العميا التي التزميا كؿ كاحد منيما في كتابو ،

كعميو فمف الخطأ إطالؽ القكؿ بأف الدارقطني كغيره مف النقاد طعنكا في  . (3)يخالؼ أحده فييا
.  أحاديث الصحيحيف

 أف ىذه المحاكالت النقدية ليؤالء النقاد ىي مما يحسب لمصحيحيف ال عمييما، فمك أخذنا :الثالثة 
عمؿ الدارقطني مثاالن عمى ذلؾ كأشير كأكبر محاكلة نقدية عممية لمصحيحيف، فإف عدد 

،  كعدد أحاديث الصحيحيف مع (118)األحاديث التي انتقدىا تبمغ مائة كثمانية عشر حديثان 
المكرر تزيد عمى أربعة عشر ألؼ حديث، فيي إذف نسبة ال تكاد تذكر بالنسبة لمجمكع أحاديث 

.  الصحيحيف 

ألحاديث التي انتقدىا الدارقطني في صحيح لك استعرضنا كؿ ا: كعمى كجو التفصيؿ نقكؿ 
: إلى ثالثة أقساـ ىيلكجدناىا تنقسـ البخارم كمسمـ 

كقد أشار ، األحاديث التي أعميا الدارقطني كالمراد بيا  ،  في التعميؿالقسـ المتفؽ عميو: األكؿ
إلى عمتيا بما يفيمو أىؿ المعرفة ، كفي كثير منيا يذكر - رحميما اهلل - البخارم أك مسمـ 

  .كال يحكـ بشيء ، الدارقطني الخالؼ 

 .القسـ الذم انتقده الدار قطني كيترجح فيو قكؿ الشيخيف : الثاني ك

كلك قيست ىذه األحاديث التي يترجح   .قالقسـ الذم انتقده الدارقطني كيترجح فيو قكؿ: الثالثك
كىي نسبة ، % 1 حتمان ستككف أقؿ مف فييا قكؿ الدارقطني بمجمكع أحاديث الصحيحيف فإنيا

                                                           
  .345ىدم السارم ، ص ( 1)

 . المرجع السابؽ ، نفس الصفحة (  2)

  . 35الباعث الحثيث في اختصار عمـك الحديث ، ألحمد شاكر ، ص : ينظر (  3)
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كبناءن عميو ، فإنو عمى  . (.1) كعمك شأنيماىي مما يؤكد صحة ىذيف الكتابيفبؿ ضئيمة جدان ، 
افتراض التسميـ بصحة ما انتقده بعض النقاد عمى الصحيحيف مف األحاديث ، فإفَّ ىذا القدر 

كليس في اليسير ما ىك مردكد بطريقة قطعية كال إجماعية ، بؿ غاية ما فيو  )عدد يسير جدان ، 
أنو لـ ينعقد عميو اإلجماع، كأنو ال يعترض عمى مف عًمؿ بو ، كال عمى مف تكقَّؼ في صحتو ، 

فميس مجرد مف ذكر االختالؼ بضائر لمثقات ... كليس االختالؼ يدؿ عمى الضعؼ كيستمزمو 
ة في اإلجماع ال في الخالؼ،  نما الحجَّ مف رجاؿ الصحيحيف ، كال مشعر بضعؼ حديثيـ ، كا 

نما انعقد عمى صحتيما ، إال ما ال نسبة لو إلى  كاإلجماع لـ ينعقد عمى ضعؼ شيء فييما ، كا 
ة ، إذ لك  الصحيح ، فإنو كقع فيو االختالؼ ، الذم ىك ليس بحجة عمى الضَّعؼ كال عمى الصحَّ
دؿَّ عمى شيء لـ يكف بأف يدؿ عمى الضعؼ أكلى مف أف يدؿ عمى الصحة ، إذ كؿ منيما قد 

قاؿ بو قائؿ ، بؿ يككف القائؿ بالصحة أكلى ؛ ألنو مثبت ، كالمضعؼ لمحديث إذا لـ يبيِّسف سبب 
 .  (2)(التضعيؼ ناؼو ، كالمثبت أكلى مف النافي 

 ال بد مف اإلشارة إلى أف النقد العممي الذم يمتـز بشركطو المكضكعية ، كيرقى إلى :الرابعة 
المستكل المطمكب ليس فيو مف بأس ، حتى كلك كاف مكجيان لمصحيحيف أك أحدىما ، كليذا لـ 

تسجؿ لنا المصادر أف أحدان مف العمماء ضمَّؿ أك بدَّع مف تكجو إلى ىذيف الكتابيف بالنقد العممي، 
كالدارقطني ، كابف عمار الشييد، كغيرىما ؛ ألف ىذه المحاكالت ميما كانت درجة المكافقة أك 

المخالفة معيا ، فيي محاكالت عممية جادة ، يجب فيميا كتقديرىا، كىي تأتي كما قمنا في سياؽ 
أما تكظيؼ ىذه المحاكالت العممية النقدية بإسقاطيا عمى ىذا . حراسة السنة كحماية دكاكينيا 

المنيج العبثي الذم يتظاىر بالعممية كالحياد فميس بصحيح ؛ ألف الجية بيف المنيجيف منفكة 
. تمامان ، كما أشرنا سالفان 

كخالصة القكؿ ، فقد ظير لنا أف محاكلة أصحاب ىذا الفكر االتكاء عمى بعض المقاالت 
كالمكاقؼ لمعمماء كاألئمة كتكظيفيا ألجؿ نقض الصحيحيف كالطعف فييما إنما ىي محاكلة غير 

. نزيية كتفتقر لمحد األدنى مف المكضكعية كالعممية 

 

الخاتمة 

 :مما تقدـ ظيرت لي النتائج التالية          
                                                           

  . 223-221ص منيج البخارم في تعميؿ الحديث ، ألبي بكر كافي ، (  1)

  . 1/159الركض الباسـ ، البف الكزير (  2)
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أف مف أفضؿ الكسائؿ في كشؼ مناىج خصـك السنة النبكية إبراز منيج المحدثيف  -1
 .العممي ، كالقكاعد العممية التي يستعممكنيا في تعاطييـ مع األحاديث النبكية 

أف دعكل تأثر الصحيحيف بالضغط السياسي يفتقد إلى المكضكعية كالعممية ، بؿ ىي  -2
 .تقفز عمى الحقائؽ العممية كتتجاىميا

إف إبطاؿ أحاديث الصحيحيف كنقضيا بدعكل معارضتيا لمقرآف أمر غير مستقيـ عمميان  -3
قياسو عمى استعماؿ الصحابة ؛ ألف قضية ثبكت النص عند - بحاؿ - ، كال يمكف 

الصحابة ، ىي القضية المركزية التي يحكمكف حكليا، فإذا ثبت النص عندىـ ، فال 
نما ىك التسميـ كاالنقياد  أما أصحاب ىذا . مجاؿ لمخالفتو ، أك طرحو ، أك تأكيمو ، كا 

نما األصؿ الذم ينطمقكف منو ىك  الفكر ، فال تشكؿ ىذه المسألة أم اىتماـ لدييـ ، كا 
 .النظر العقمي المجرد 

أف االعتراض عمى الشيخيف بدعكل أنيما يخرجاف عف بعض الركاة الضعفاء اعتراض  -4
غير سديد، كال يصمد أماـ المنيج العممي الصحيح ، بؿ إنو يدؿ داللة ظاىرة عمى خمك 

.  قائمو مف األدكات المعرفية الصحيحة 

 ظير لنا أف محاكلة أصحاب ىذا الفكر االتكاء عمى بعض المقاالت كالمكاقؼ لمعمماء  -5
كاألئمة كتكظيفيا ألجؿ نقض الصحيحيف كالطعف فييما إنما ىي محاكلة غير نزيية 

 .كتفتقر لمحد األدنى مف المكضكعية كالعممية 

كأخيران أحمد اهلل تعالى عمى ما يسر كأعاف في ىذا البحث المختصر ، كأرجك أف أككف 
كفقت كلك في بعث المكضكع كتحفيز الباحثيف إلى الكتابة فيو ، كاهلل أسأؿ أف يرزقنا 

اإلخالص في القكؿ كالعمؿ ، كأف يجعؿ ما نكتبو كما نقكلو في ميزاف حسناتنا كاهلل أعمـ 
. ، كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد ، كعمى آلو كصحبو أجمعيف

 

 

 

فهرس الموضوعات 
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فيرس المصادر كالمراجع 

الطبعة األكلى ، ،  بيركت،مؤسسة الكتب الثقافية اختالؼ الحديث ، لمشافعي ، نشر  -1
  . عامر أحمد حيدر: تحقيؽ ىػ ،  1405

 ، لمشككاني ، نشر دار الكتاب  تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿلؿإرشاد الفحكؿ إ -2
  . أحمد عزك عناية : ،  تحقيؽ ىػ 1419،  الطبعة األكلى العربي ، لبناف ،

 . ىػ1393األـ ، لمشافعي  ، نشر دار المعرفة ، بيركت ، الطبعة الثانية ،   -3
 . ـ 2001أكلية العقؿ ، لعادؿ ظاىر ، دار أمكاج ، الطبعة األكلى ،  -4
الكىاب الزيد،  تراجميـ ، مصنفاتيـ ، مناىجيـ ، شركطيـ ، لعبد: األئمة الستة   -5

 . ىػ1414نشر دار اإلماـ مالؾ ، الرياض  ، الطبعة األكلى ، 
الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث البف كثير ، ألحمد شاكر ، نشر مكتبة  -6

 .ىػ 1416المعارؼ ، الرياض ، الطبعة األكلى ، 
، الطبعة  بيركت ،دار الكتب العممية البحر المحيط ، ألبي حياف األندلسي، نشر  -7

  . عمي محمد معكضكعادؿ أحمد عبد المكجكد : تحقيؽ  ، ىػ1422 األكلى ، 
:  ، الطبعة األكلى، تحقيؽ بيركت، دار الفكر تاريخ دمشؽ ، البف عساكر ، نشر  -8

 .عمي شيرم
ـ ، تحقيؽ محمد 1991تقريب التيذيب البف حجر ، نشر دار الرشيد ، حمب ، ط -9

 . عكامة
التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ ، لممعممي ، نشر مكتبة المعارؼ  -10

.  محمد ناصر الديف األلباني :  ىػ ، تحقيؽ 1386،الرياض ، الطبعة األكلى 
تيذيب التيذيب ، البف حجر ، نشر دار المعرفة ، بيركت ، الطبعة األكلى ،  -11

 . ىػ ، تحقيؽ خميؿ مأمكف ًشيحا ، كعمر الشالمي ، كعمي بف مسعكد 1416
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، لمحافظ المزم ، نشر مؤسسة   الرسالة ، الطبعة  -12

 . بشار عكاد :  ىػ ، بيركت ، تحقيؽ1400األكلى 
 لألزىرم ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، الطبعة األكلى ، تيذيب المغة -13

 . محمد عكض مرعب : ـ ، تحقيؽ 2001
جامع بياف العمـ كفضمو ، البف عبد البر ، نشر دار ابف الجكزم ، السعكدية ،  -14

 .أبي األشباؿ الزىيرم : ىػ ، تحقيؽ 1414الطبعة األكلى ، 
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الجرح كالتعديؿ ، البف أبي حاتـ الرازم ، نشر دار الكتب العممية ، بيركت ، الطبعة  -15
 . عبد الرحمف المعممي : األكلى، تحقيؽ 

 . جناية قبيمة حدثنا ، لجماؿ البنا ، نشر دار الفكر اإلسالمي ، القاىرة  -16
الحديث النبكم كمكانتو في الفكر اإلسالمي لمحمد حمزة، المركز الثقافي العربي ،  -17

  . (ـ2005 )1ط
الحديث كالقرآف ، البف قرناس ، نشر دار الجمؿ ، ألمانيا ، الطبعة      األكلى ،  -18

 . ـ 2008
بحكث كمناقشات مركز دراسات الكحدة العربية ، نشر : حصيمة العقالنية كالتنكير -19

  . (دكف تاريخ الطبع). مركز دراسات الكحدة العربية 
دالئؿ النبكة ، لمبييقي ، نشر دار الكتب العممية ، بيركت ، الطبعة   األكلى ،  -20

 . عبد المعطي قمعجي : ـ ، تحقيؽ 1985
الركض الباسـ في الذب عف سنة أبي القاسـ ، البف الكزير اليماني ، نشر دار عالـ  -21

 . عمي بف محمد العمراف : ىػ ، تحقيؽ1419الفكائد ، مكة المكرمة ، الطبعة األكلى ، 
 1ط. سدنة ىياكؿ الكىـ، نقد العقؿ الفقيي لعبد الرزاؽ عيد، دار الطميعة، بيركت  -22

 (ـ2005)
سير أعالـ النبالء ، لمذىبي ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيركت ،الطبعة التاسعة  -23

 .شعيب األرنؤكط كمحمد نعيـ العرقسكسي : ىػ ، تحقيؽ1413
ىػ ، تحقيؽ 1407صحيح البخارم ، نشر دار ابف كثير ، بيركت ، الطبعة الثالثة     -24

 . مصطفى ديب البغا : 
صحيح البخارم مف منظكر آخر ، لعالء السعيدم ، نشر دار اليادم ، لبناف ،  -25

 . ىػ 1428الطبعة األكلى ، 
صحيح البخارم مف منظكر آخر ، لعالء السعيدم ، نشر دار اليادم ، لبناف ،  -26

 . ىػ 1428الطبعة األكلى ، 
 .صحيح مسمـ ،  نشر دار الجيؿ كدار األفاؽ ، بيركت  -27
 ، الثانية الطبعة ، بيركت – اإلسالمي الغرب دارصيانة صحيح مسمـ ، نشر  -28

  .عبدالقادر عبداهلل مكفؽ : تحقيؽىػ ،  1408
: ، تحقيؽ 1379فتح البارم البف حجر العسقالني ، نشر دار المعرفة بيركت ،  -29

 . محمد فؤاد عبد الباقي كمحب الديف الخطيب 
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لساف العرب البف منظكر المصرم ، نشر دار صادر، بيركت ، الطبعة األكلى  -30
 . ىػ 1410

محنة اإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ، لمحافظ تقي الديف عبد الغني المقدسي ، نشر  -31
 .عبد اهلل بف عبد المحسف التركي : دار ىجر ، القاىرة ، تحقيؽ 

ىػ ، تحقيؽ 1415 ، طبيركت،  ناشركف لبناف مكتبةمختار الصحاح ، لمرازم ، نشر  -32
 .محمكد خاطر : 

ىػ 1414المعجـ الفمسفي ، لجميؿ صميبيا ، نشر الشركة العالمية لمكتاب ، بيركت، ط -33
 . 

 . السيد أحمد صقر : مناقب الشافعي ، لمبييقي ، نشر دار التراث ، القاىرة ، تحقيؽ  -34
منيج اإلماـ البخارم في تصحيح األحاديث كتعميميا ، ألبي بكر كافي ، نشر دار  -35

 . ىػ 1421الطبعة األكلى ، . ابف حـز ، بيركت 
  .دراز اهلل عبد : تحقيؽ ، بيركت،  المعرفة دار: المكافقات ، لمشاطبي ، نشر  -36
المكقظة في عمـ مصطمح الحديث لمذىبي ، نشر مكتب المطبكعات اإلسالمية بحمب  -37

 .عبد الفتاج أبك غدة:  ، تحقيؽ ىػ1412، الطبعة الثانية ، 
نحك تفعيؿ قكاعد نقد متف الحديث ، إلسماعيؿ الكردم ، نشر دار األكائؿ ، سكريا ،  -38

 .ـ 2002الطبعة األكلى ، 
. (دكف تاريخ الطبع). نحك فقو جديد لجماؿ البنا، دار الفكر اإلسالمي -39
 القبمة دار، ك بيركت،  كالنشر لمطباعة الرياف مؤسسةنصب الراية ، لمزيمعي ، نشر  -40

 .  عكامة محمد:  ، تحقيؽىػ1418 األكلى، الطبعة ،  جدة ، اإلسالمية لمثقافة
نقد المتف كعالقتو بالحكـ عمى ركاة الحديث عند عمماء الجرح كالتعديؿ، لخالد  -41

 .ىػ1426،  (39)الدريس ، بحث محكـ  نشر في مجمة إسالمية المعرفة ، عدد 
 

 


	مسالك الفكر العقلي المعاصر للطعن في الصحيحين دراسة وصفية نقدية
	فهرس المصادر والمراجع


